
Bijlage 6: Begeleiding bij pesten en adviezen aan ouders 

Begeleiding bij pesten 
 
Begeleiding van een kind dat gepest wordt:  

 Naar het kind luisteren en zijn/haar probleem serieus nemen;  

 Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen;  

 Samen met het kind werken aan oplossingen;  

 Gesprek met de ouders van het gepeste kind;  

 Afspraken maken over aanpak met ouders en kind;  

 Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijv. een sociale vaardigheidstraining;  

 Indien noodzakelijk het inschakelen School Maatschappelijk Werk / Centrum Jeugd en Gezin.  

 Spelkaartjes “Ik speel beter” en “Eigenwijsjes”.  
 
Begeleiding voor de pester:  

 Met het kind bespreken welk effect zijn/haar gedrag heeft voor de gepeste;  

 Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen;  

 Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden.  

 Gesprek met de ouders van de pester. Wat is/kan de oorzaak zijn van het pesten?  

 Zo nodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijv. sociale vaardigheidstraining;  

 Eventueel het inschakelen School Maatschappelijk Werk / Centrum Jeugd en Gezin.  

 Spelkaartjes “Ik speel beter” en “Eigenwijsjes”.  
 
Hulp bieden aan de zwijgende middengroep  
De middengroep wordt actief betrokken bij het oplossen van het pestprobleem door:  

 Met de leerlingen te praten over pesten en over hun eigen rol daarbij;  

 Met de leerlingen te overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen 
bijdragen aan die oplossingen;  

 Samen met de leerlingen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol spelen;  

 Het programma “Meidenvenijn” kan hiervoor worden gebruikt in groep 7 & 8.  
 
Adviezen aan ouders  
 
Ouders van gepeste kinderen:  

 Blijf in gesprek met uw kind en maak duidelijk dat u gaat helpen;  

 Bedenk samen een plan van aanpak;  

 Als pesten op straat plaats vindt, niet op school, kunt u het beste contact opnemen met de 
ouders van de pester(s) om het probleem bespreekbaar te maken;  

 Pesten op school kunt u het best direct met de groepsleerkracht bespreken;  

 Door complimentjes kan het zelfrespect van uw kind vergroot worden;  

 Geef zelf het goede voorbeeld;  

 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport;  

 Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten komt.  
 
Werk samen met de school, maar houdt de grenzen in de gaten. Uw grenzen en ook die van school. 
De inbreng van u is het aanleveren van informatie, het geven van suggesties en het ondersteunen van 
de aanpak door school.  
 
Ouders van kinderen die pesten/meelopers:  

 Neem het probleem serieus;  

 Raak niet in paniek: elk kind loopt kans pester te worden;  

 Probeer achter de mogelijke oorzaak te komen;  

 Maak uw kind gevoelig voor wat het een ander aandoet;  

 Besteed extra aandacht aan uw kind;  

 Stimuleer uw kind tot het beoefenen van een sport;  

 Geef zelf het goede voorbeeld;  

 Corrigeer ongewenst gedrag en benoem en beloon het goede gedrag van uw kind;  



 Maak uw kind duidelijk dat u achter de aanpak van school staat.  
 
Alle ouders:  

 Neem ouders van gepeste kinderen serieus;  

 Stimuleer uw kind om op een vriendelijke manier met anderen om te gaan;  

 Corrigeer uw kind bij ongewenst gedrag, benoem en beloon het goede gedrag;  

 Geef zelf het goede voorbeeld;  

 Leer uw kind om voor anderen op te komen;  

 Leer uw kind om voor zichzelf op te komen op een niet gewelddadige manier.  
 


