
Grapje! 
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Hoe bied je hulp aan zowel de pester, het slachtoffer en de middengroep?

15 korte activiteiten voor de hele school 
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Inleiding

‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ Dat is dit jaar het centrale thema van de Week Tegen Pesten. In dit katern 
‘Kwink &… de Week Tegen Pesten’ geven de makers van Kwink informatie over pesten en suggesties om 
per bouw elke dag van deze week op een speelse en zinvolle manier kort aandacht te besteden aan 
dit belangrijke thema.

De initiatiefnemers van de Week Tegen Pesten – Stichting School & Veiligheid – verantwoorden het 
thema als volgt:

‘Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt 
voor verbinding en betrokkenheid. Juist begin van het schooljaar is dit belangrijk. Naast die verbinding 
spelen grappen ook een rol in het bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap 
te lachen bepaal je met elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan 
gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke 
groep uitgesloten en dreigt dit een norm te worden?

Het maken van grapjes begint vaak klein. Het gaat dan om opmerkingen die we niet meteen pesten 
noemen, maar wel een onveilig of vervelend gevoel geven. Dit wordt micro-agressie genoemd.  
‘Op het moment zelf lijken microagressies misschien klein of onbeduidend, maar ze stapelen zich op 
en kunnen mensen het gevoel geven dat ze er niet bij horen. Het is alsof iemand je keer op keer hard 
en op dezelfde plek in je arm prikt. Eén prik doet misschien niet zo’n pijn. Maar na verloop van tijd 
raakt die plek gekneusd, en doet elke prik meer pijn dan de vorige.’ 1 Op deze manier kunnen grappen 
uitdraaien op pesten.’

1   Turner, B. ‘Teaching First-Graders About Microagressions: The Small Moments Add Up.’ Learning for Justice (2019).  
www.learningforjustice.org
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Normingfase is belangrijk

De fase van norming in het groepvormingsproces is van cruciaal belang om de toon te zetten, om 
het proces te structureren en te organiseren in normen en rollen. Welke normen worden binnen de 
groep afgesproken en hoe pak je dit aan? Het samen vaststellen van de normen is een fundamenteel 
onderdeel om je groep structuur te geven. Normen zorgen voor stroomlijning van interacties, waardoor 
ze de groep stabiliteit en emotionele rust geven. 

Het thema van de Week Tegen Pesten – ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ - focust zich daarom met name 
op het onderdeel norming binnen de verschillende stappen van het groepsproces. De focus ligt bij 
de leraar die in eerste instantie hier zijn/haar rol inneemt. De leraar moet zich bewust zijn van deze rol 
van sturen van het proces en de normen die je met elkaar gaat afspreken. Door dit bewust en met 
aandacht te doen, is het verloop van de stormingfase milder. Er ontstaat een positief langetermijneffect, 
namelijk minder probleemgedrag in de klas. 

En dat is ook precies de doelstelling van Kwink! 
Veel plezier met de vijf speelse werkvormen per bouw voor elke dag.

De Week Tegen Pesten (www.weektegenpesten.com) is een initiatief van Stichting School & Veiligheid. 
Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat 
(www.schoolenveiligheid.nl).
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Theoretische achtergrond

Feiten over pesten
Het aanpakken van pestgedrag begint bij reëel 
zijn over de hoge frequentie waarin pesten 
voorkomt. Uitspraken als ‘in mijn klas wordt 
gelukkig nooit gepest’ zijn onwaar en maken  
dat een leraar een blinde vlek kan ontwikkelen 
voor dit gedrag. Daarom eerst enkele feiten  
over pesten.

l   Ongeveer 10% van de kinderen uit groep 7 en  
8 in het basisonderwijs zegt regelmatig gepest 
te zijn. 7% maandelijks, 3% wekelijks.

l   In het voortgezet onderwijs (VO) zegt 5% gepest 
te worden: 2% maandelijks en 3% wekelijks. (1)

l   In het basisonderwijs zegt 8% van de gepeste 
kinderen last te hebben van cyberpesten.  
In het VO is dat ruim 20%.

l   Een deel van de leerlingen die pesten, wordt 
zelf ook gepest. Uit het Landelijk onderzoek 
pesten 2012 blijkt dat op de basisschool 15% 
van de pesters zelf ook gepest wordt. Jongens 
zijn vaker dader/slachtoffer. Kinderen die zowel 
pesten als gepest worden, lopen mogelijk de 
meeste kans op een problematische puberteit. 
Ze worden verworpen door de klas, worden 
vaak gepest en reageren zich voortdurend af 
op andere klasgenoten. Daar maken ze zich 
niet geliefd mee. Bij hen is sprake van een 
opeenstapeling van kwetsbaarheden, wat zich 
kan uiten in allerlei emotionele problemen en 
gedragsproblemen.

l   Pesten is iets anders dan plagen. Pesten gaat  
uit van machtsongelijkheid. De zwakkere wordt 
soms incidenteel, maar vaak voortdurend en 
systematisch lastiggevallen door de sterkere(n).

l   Het komt vaker voor dan je als leerkracht kunt 
zien. Ongeveer 80% van het pesten gebeurt 
buiten het zicht van de leerkracht. Bijvoorbeeld 
in de kleedkamer bij gym, onderweg in de rij,  
op de gang of de toiletten, enzovoort.

l   Een derde van de gepeste kinderen zegt tegen 
niemand dat ze gepest worden, terwijl 79%  
van deze kinderen al meerdere schooljaren  
gepest wordt.

Pesten nader uitgelegd: de rollen
Als er in een klas gepest wordt, zijn er vaak een 
aantal standaardrollen die kinderen innemen.  
Die rollen kun je ook best met kinderen bespreken. 
Vaak realiseren zij zich niet dat ze óók een rol 
spelen bij het pesten, ook al doen ze niets.

l   De gepeste: allereerst is er natuurlijk de gepeste. 
Dit kind (het kunnen ook meerdere kinderen 
zijn) is degene die zwakker is dan degene(n) 
die hem pesten. Kinderen denken zelf dat er een 
reden is waarom ze gepest worden. Ze denken 
dan aan dingen als: ik ben lelijk, ik heb een 
beugel, ik heb een bril, enzovoort. Dat blijkt niet 
te kloppen. De pester zoekt een slachtoffer:  
bij dat slachtoffer wordt een reden ‘verzonnen.’ 
Er zijn verhalen van bloedmooie, slimme 
kinderen die toch slachtoffer waren van pesters. 
De gepeste lokt het pesten (in de regel) níét 
uit! Door de continue stress en het groeiende 
wantrouwen tegen anderen, kan het kind wel 
verkeerde reacties vertonen. Heel soms komt 
het voor dat een kind de onzekerheid niet meer 
aankan (‘wanneer halen ze weer wat met me 
uit?’) en het pesten op dat moment dan maar 
zelf ‘uitlokt’ door de pester te provoceren. Er is nu 
tenminste duidelijkheid.

l   De pester: de pester wil graag domineren.  
Hij wil de baas zijn, maar tegelijkertijd wil hij dat 
anderen hem accepteren. De pester bestaat 
vaak bij de gratie van anderen. Er zijn meestal 
een aantal meelopers die de pester helpen.  
De pester heeft vaak problemen thuis of 
op school. Dat zijn voor hem onoplosbare 
problemen die worden afgereageerd op een 
zwakker kind. De pester alleen maar straffen  
zal het probleem dus nooit oplossen.  
De no blame-methode gaat daarvan uit.  
Ook de pester heeft dus uiteindelijk hulp nodig. 
Het komt nogal eens voor dat de pester vroeger 
zelf gepest werd. Om dit te voorkomen heeft hij 
deze rol genomen.
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l   De meelopers: zij zijn vaak bang voor de 
pester. Door mee te doen zorgen ze dat zíj 
in ieder geval geen slachtoffer worden. Ook 
bewonderen ze de pester soms of willen ze 
laten zien dat zij óók durven. Door mee te doen 
horen ze bovendien bij de groep. Ze gaan vaak 
nog een stapje verder in hun gedragingen dan 
de pester.

l   De wegkijkers of buitenstaanders: dit is het 
grootste gedeelte van je klas. Deze kinderen 
zien het pesten wel, maar doen niets, uit angst 
zelf slachtoffer te worden. Als je anoniem briefjes 
laat invullen met de vraag ‘zie jij weleens dat 
er iemand in deze klas gepest wordt?’ en als 
tweede vraag ‘wie worden er dan gepest?’,  
kun je soms verrassende antwoorden krijgen.

l   De helper: soms is er een enkel kind dat wél 
durft op te komen voor de gepeste. Dit kind 
gaat wel met het slachtoffer om, ondanks alle 
moeilijkheden.

l   De leerkracht: de leerkracht wordt niet vaak 
genoemd, maar hij of zij heeft wel degelijk 
een rol in dit geheel. De manier waarop de 
leerkracht reageert op het pesten, maar ook op 
de gepeste en de pester, kan absoluut invloed 
hebben.

Signalen: wordt er gepest?
Er zijn een aantal signalen die erop kunnen wijzen 
dat een kind gepest wordt. Het lastige is dat die 
signalen niet altijd optreden, niet altijd zichtbaar 
zijn en ook andere oorzaken kunnen hebben. 
Bij twijfel: ga in gesprek met het kind, daar wordt 
niemand slechter van.

l   Het kind is stiller geworden.
l   Het kind heeft ineens geen vriendjes of 

vriendinnetjes meer of dat aantal neemt 
duidelijk af.

l   Ineens ‘haat’ het kind andere kinderen of zegt 
dat de anderen hem ‘haten’.

l   Het kind heeft last van buikpijn, hoofdpijn en 
andere (vage) klachten.

l   Soms wil het kind ineens niet meer mee 
gymmen of niet mee op schoolkamp.

l   Het kind wil ineens niet meer met (bepaalde) 
andere kinderen samenwerken.

Wat kun je doen in de klas?
Er bestaan verschillende meningen over wat 
je tegen pesten kunt doen. Pesten is een 
groepsprobleem, dus het is verstandig om met je 
groep te kijken hoe je dit probleem kunt oplossen. 
Voordat je dit gaat doen, kun je jezelf echter vast 
een aantal dingen afvragen.

l   Zijn de pesters in deze klas gefrustreerd door 
het niet kunnen voldoen aan de eisen die de 
leerstof stelt? Met andere woorden, kunnen zij 
het werk wel aan?

l   Geef ik autoritair les? Gevolg kan zijn dat de 
klas frustraties botviert op een van de kinderen 
uit de klas.

l   Geef ik als leerkracht door mijn gedrag 
aanleiding tot pestgedrag? Ben ik bijvoorbeeld 
negatief of sarcastisch naar de pester? 
Hetzij over het niet kunnen voldoen aan de 
leerstofeisen, hetzij over het gedrag van dit kind?

l   Laat ik merken dat ik de gepeste een vervelend 
kind vind? Andere kinderen zullen namelijk een 
kind dat door jou (onbewust) wordt ‘afgekeurd’ 
ook afkeuren. Dit kan makkelijk pestgedrag 
uitlokken. Bekijk of je ook geen kleine uitingen 
van afkeuring laat zien, zoals dramatisch 
zuchten als het kind je ergernis oproept. 

Als je een van de bovenstaande punten met 
ja hebt beantwoord, kun je al beginnen een 
oorzaak van pestgedrag weg te nemen.  
Bij ontkennende antwoorden moet je verder  
met het bestrijdingsplan.
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Help de gepeste
l   Spreek in vertrouwen met het gepeste kind. 

Maak niets openbaar tegen de wil van het kind.
l   Probeer het kind er wel van te overtuigen dat 

er íéts moet gebeuren en maak duidelijk dat 
anderen dus te weten gaan komen dat het 
kind gepest wordt.

l   Bied steun aan het gepeste kind. Neem het 
kind zeer serieus.

l   Vertellen dat het kind moet ‘terugvechten’ is niet 
nuttig. Het kind is immers duidelijk de zwakkere 
partij. Zoveel mogelijk negeren is nog het beste, 
maar maakt de sfeer nog steeds niet veilig.

l   Bespreek met het kind wat voor hem een 
oplossing kan zijn.

l   Spreek met het kind af dat het vertelt wat er 
aan de hand is, omdat jij niet alles kan zien. 
Sommige kinderen hebben zeker als ze jonger 
zijn het idee dat de juf of meester ‘alles weet’ en 
dus ook van het pesten afweet.

l   Licht de ouders van het kind in en vraag wat zij 
gemerkt hebben.

l   Bespreek of het gepeste kind misschien sociale 
vaardigheidstraining nodig heeft.

Geef hulp aan de pester
l   Praat met de pester en kijk of je inzicht kunt 

krijgen in de gedachte achter het pesten. Hoe 
lastig misschien ook: beschuldig het kind niet.

l   Leg uit hoe een gepest kind zich voelt en welke 
gevolgen pesten kan hebben. Vaak realiseren 
kinderen zich dit niet!

l   Vertel het kind dat het pesten moet stoppen en 
hoe jij daarmee aan de slag gaat.

l   Licht de ouders van het kind in. Hebben zij 
iets gemerkt van het pesten? Maak ook hen 
duidelijk dat het pesten moet stoppen en wat jij 
gaat doen om dit voor elkaar te krijgen.

l   Bekijk of het kind sociale vaardigheidstraining 
nodig heeft.

l   Benoem duidelijk de eventuele consequenties 
voor de pester als het pesten niet stopt.

l   Maak een vervolgafspraak om te bekijken hoe 
het dan gaat.

Spreek de meelopers en buitenstaanders aan
Vertel aan je groep dat er in de klas gepest wordt. 
Dat zal geen verrassing zijn.

l   Bespreek klassikaal de verschillende rollen in 
het pestproces (zie boven). Leg ook uit dat 
pesters vaak zelf problemen hebben en niet 
altijd ‘slechte kinderen’ zijn.

l   Maak goed duidelijk dat buitenstaanders/
wegkijkers die van het pesten weten en niets 
doen eigenlijk even schuldig zijn.

l   Prijs (in het algemeen) kinderen die de moed 
hebben voor de gepeste op te komen en vertel 
dat een hele groep samen het pesten van een 
enkele pester kan stoppen.

l   Leg uit dat komen vertellen dat iemand gepest 
wordt absoluut geen klikken is.

l   Maak goed duidelijk dat jij niet alles kan zien 
en dat hun hulp hierbij belangrijk is.

l   Bedenk met de klas wat ze kunnen doen om 
pesten tegen te gaan. Houd ook dit algemeen 
en laat geen namen noemen.

l   Moedig kinderen aan om hun mening over 
pestgedrag te geven. De meeste kinderen 
zijn namelijk gewoon tegen pesten. Als veel 
kinderen zich tegen pesten uitspreken, maakt 
dat anderen duidelijk dat ze niet alleen staan in 
hun afkeuring hiervan.

l   Stel dat je klas geen oplossingen kan (of wil) 
geven. Zeg dan dat je morgen op de zaak 
terugkomt, omdat het zeer belangrijk is dat zij 
met zijn allen oplossingen verzinnen.

l   Maak duidelijk dat jij pesten nóóit tolereert en 
dat je alles zult doen om pesten te bestrijden 
en te voorkomen. Jouw besliste houding is zeer 
belangrijk!
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l   Vertel de groep dat je de directie van de school 
op de hoogte brengt en mogelijk ook sommige 
ouders. Doe dit ook echt. Het geeft aan hoe 
belangrijk jij het vindt dat het pesten stopt.

l   Vertel dat je over een paar dagen op de zaak 
terugkomt om te kijken hoe het gaat.

l   Denk niet dat het pesten hierna over is. 
Pestgedrag heeft de neiging terug te komen. 
Evalueer na zes weken wéér met zijn allen hoe 
het nu gaat. Blijf alert!

Praat met de ouders van de pester
Ouders zullen vaak even verbaasd zijn over het 
pesten als jij. Ze zullen misschien als eerste reactie 
wel ontkennend reageren dat hun kind een 
pester is. Het kan zijn dat ze gaan uitleggen hoe 
het gepeste kind het uitlokt, enzovoort. Dat is een 
begrijpelijke reactie. Er zijn niet heel veel ouders 
die hun kind proberen op te voeden tot pester en 
nu juichend zullen reageren omdat het gelukt is. 
Als gedurende het gesprek blijkt dat hun kind toch 
echt een pester is, zullen de meeste ouders bereid 
zijn mee te werken om dit gedrag te stoppen.

l   Probeer het gesprek constructief te houden. 
Kinderen maken fouten, ze moeten ervan leren.

l   Zoek samen met de ouders (en eventueel 
het kind) naar een goede oplossing. Alleen 
maar blijven zeuren over het gebeurde 
lost het probleem namelijk niet op. Laat de 
pester excuses maken aan de gepeste, 
eventueel met de ouders erbij. Let erop of het 
gemeende excuses zijn. Er zijn ook kinderen 
die heel makkelijk sorry kunnen zeggen. Bij 
Kanjertraining laten de trainers meiden die 
ruzie hadden of pestten, elkaar omhelzen. Als ze 
elkaar niet ‘echt’ omhelzen, geeft dit vaak aan 
dat de strijd geenszins over is.

l   Bespreek wat de consequenties zijn als het 
pestgedrag weer terugkomt.

l   Spreek af dat je over een week weer contact 
opneemt om te vertellen hoe het gaat en om te 
horen of zij iets gemerkt hebben.

l   Als er ouders zijn die afwijzend blijven reageren, 
de schuld bij andere kinderen leggen of vinden 
dat een geintje op zijn tijd moet kunnen, is het 
goed om het gesprek te beëindigen.
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l   Vertel dan dat je gaat overleggen met de 
directie hoe dit verder moet gaan, omdat je 
niet tevreden bent met dit gesprek.

l   In het pestprotocol van de school staan vast 
stappen die nu ondernomen moeten worden.

Praat met de ouders van het gepeste kind
Misschien wisten deze ouders al wat er aan de hand 
was. Het kan zijn dat zij een gedragsverandering 
bemerkten bij hun kind, dat het misschien niet naar 
school wilde, enzovoort. Misschien zijn deze ouders 
zelf wel naar je toe gekomen.

l   Vertel aan hen wat je bemerkt hebt.
l   Leg uit welke stappen je al ondernomen hebt en 

welke stappen je nog gaat volgen. Duidelijkheid 
is belangrijk. Ouders mogen niet de indruk krijgen 
dat de school niets aan het probleem doet!

l   Spreek af dat je over een week weer contact hebt.

Wat kan (moet) de school doen?
l   Elke school is sinds 2015 verplicht om de 

veiligheid op school te monitoren. Een 
veiligheids plan is verplicht, evenals een persoon 
die daarvoor verantwoordelijk is. Dit moet 
bekend zijn bij leerkrachten, ouders en kinderen.

l   De school monitort met de Veiligheidsmonitor 
POVO.

l   Alle leerkrachten moeten uitdragen dat pesten 
niet wordt getolereerd en dat iedereen mee 
moet helpen om de school plezierig te houden.

l   Elk volwassen personeelslid grijpt meteen in bij 
pestgedrag. Denk hierbij groepsoverstijgend en 
schoolbreed. ‘Die kinderen zitten niet in mijn klas’ 
is dus geen argument. Spreek dit af in het team.

l   De school moet zorgen voor toezicht op 
‘pestplekken.’ Denk daarbij aan onoverzichtelijke 
hoekjes van het speelplein, de kleedkamers, de 
rij naar gym, de toiletten, enzovoort.

l   De school moet door alle leerjaren heen een 
positief klimaat scheppen, waarin regelmatig 
aan de orde komt hoe je samen problemen 
kunt oplossen en andere kinderen kunt helpen 
bij moeilijkheden.

l   De kinderen moet geleerd worden dat pesten 
niet juist is. Ze moeten leren om in de bres te 
springen voor de zwakkere kinderen. Kunnen 
ze dit niet, of helpt dit niet, dan moeten ze 
leren het probleem altijd te melden aan de 
leerkracht.

Alle informatie uit deze 
theoretische achtergrond 
is afkomstig van de web-
site www.gedragsproble-
menindeklas.nl door An-
ton Horeweg. Anton is 
leraar, gedragsspecialist 
en schrijver van onder 
andere Handboek  
gedrag op school. 
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Activiteiten in de Week Tegen Pesten voor onder-, midden- en bovenbouw

Je kunt elke dag van deze Week Tegen Pesten aandacht besteden aan het thema ‘Grapje!  
Moet toch kunnen?!’ Die activiteiten differentiëren we naar onder-, midden- en bovenbouw. 

Onderbouw
Voor de groepen 1 t/m 4 kun je gebruikmaken van het prentenboek Grapje! dat Roxeanne Hazes 
speciaal schreef voor de Week Tegen Pesten. In dit mooie dierenverhaal ervaart Ziva, een zebra 
zonder strepen, pestgedrag meteen al op de eerste schooldag. Wat Ziva ook doet om in de smaak 
te vallen, klasgenoot Leeuw blijft treiteren. De andere klasgenoten lachen met hem mee en zo wordt 
het pestgedrag van Leeuw steeds erger. Totdat Ziva, met hulp van buurvrouw Uil, ingrijpt en de klas 
een verrassende ontdekking doet… 

Digitaal prentenboek
Alle aspecten van het thema ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ komen in dit heldere en prachtig 
geïllustreerde prentenboek aan bod.

Vijf werkvormen bij het prentenboek
De volgende werkvormen zijn allemaal gebaseerd op het prentenboek. Alle suggesties komen uit  
het gratis lesmateriaal bij het prentenboek Grapje! van Roxeanne van de Stichting Stop Pesten Nu.  
Wil je dit complete materiaal gebruiken, ga dan naar www.stoppestennu.nl/prentenboek. 

1. Interactief voorlezen
Introduceer het verhaal. Bekijk met de kinderen de kaft en de illustraties van het boek. 
Laat hierna de kinderen voorspellen waar het verhaal over gaat. Over wie, waar, wat.
Lees het verhaal voor. Stel tussendoor vragen over het verhaal en leg begrippen uit.

-  Vraag de kinderen na afloop of hun voorspelling klopte en laat ze vertellen over hoe het verhaal 
begon, wat het probleem was, welke oplossing er was voor het probleem en hoe het verhaal afliep.

-  Bespreek de inhoud van het boek na met behulp van deze trefwoorden: wie wat, waar, begin, einde, 
probleem, oplossing.

Tip:  Vertel het verhaal ook eens met behulp van een witte sokpop die Ziva voorstelt. Plak ogen van vilt 
op de sokpop. 

Tip  voor groep 3 en 4: Laat de kaft en de illustraties bekijken. Maak daarna met de groep een 
woordweb met woorden die de kinderen al kennen die met het thema te maken hebben.  
Vul het woordweb na het voorlezen aan.
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Extra: leg de tekeningen in de goede volgorde
Geef de kinderen kopieën van bijlage 1. Daarop staan, in willekeurige volgorde, tekeningen uit het 
prentenboek. De kinderen knippen de plaatjes uit, leggen die in de goede volgorde en plakken de 
plaatjes op een groot vel. Het laatste plaatje (de afloop) tekenen ze er zelf bij. De kinderen van groep 
3/4 kunnen er ook eigen woorden/zinnen bij schrijven.

2. Poppenkast
Laat de kinderen met zelfgemaakte sokpoppen het verhaal in de poppenkast naspelen. Andere 
kinderen mogen kijken. Wat vinden die van het verhaal? 
Laat de kinderen hiervoor allemaal een eigen dierenhandpop maken van een oude sok. Laat ze zelf 
kiezen welk dier uit het prentenboek ze willen maken. Dat dier hoeft er natuurlijk niet hetzelfde uit te zien 
als het dier in het boek. Geef er veel kosteloos materiaal bij om de fantasie van de kinderen te prikkelen.
Met de handpop kunnen ze in de poppenkast spelen en ook nog een keer als je het prentenboek voorleest.

3. Twee dozen: grapje/geen grapje!
Laat een groepje kinderen twee dozen versieren. Doos 1 is voor leuke grapjes, doos 2 voor geen leuke 
grapjes. Klaar? Bespreek de bedoeling van de dozen in de kring. Als kinderen iets als een leuk grapje 
ervaren, vertellen ze daarover in de kring. Daarna mogen ze iets leuks daarover maken dat ze in doos 1 
(leuk grapje) doen. Vinden ze iets wat een ander zegt of doet geen leuk grapje, dan komt die ervaring 
in doos 2 (geen leuk grapje). Kijk elke dag wat er in de dozen zit en bespreek de ervaringen. 

Tip:  Hanteer deze definitie voor doos 1: een grapje of een beetje plagen kan alleen als iederéén dat 
leuk vindt. Als het plagen niet voor iedereen leuk is, blijft het doorgaan en is het iedere keer dezelfde 
die het doet bij hetzelfde kind. Dan noemen we dat pesten. Die ervaringen komen niet in doos 2, 
maar vragen om directe bespreking.

4. Liedje: Pesten is geen grapje!
Dit is een kort liedje dat oproept om nooit aan pestgedrag mee te doen. Op de website 
www.stoppestennu.nl/prentenboek staat een ingezongen versie en soundmixversie van het lied, 
inclusief de bladmuziek. Hier kun je ook de ouders van de school naar verwijzen.

1.  Pesten is geen grapje, snap je. 
Pesten doe je niet. 
Daarom zeg je: ‘Stop, hou op!’ 
Want pesten zorgt voor veel verdriet. 

2.  Pesten? Ook geen beetje, weet je. 
Pesten, slecht idee! 
Daarom zeg je: ‘Stop, hou op!’ 
Aan pesten doe je nooit, nóóit mee! 

Aan pesten doe je nooit, nóóit mee! 
Aan pesten doe je nooit mee! 
Nooit mee! 
Nooit!

Tip:  Geef een kopie van bijlage 2 (liedje) mee naar huis. Vraag of de kinderen het liedje  
zo vaak mogelijk aan andere mensen willen laten horen.
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Extra: opzegversje ‘Ik zie jou staan!’
Met dit opzegversje kunnen de kinderen het belang om pesten te voorkomen op een snelle en  
leuke manier aan anderen duidelijk maken. Leer het aan in de groep. 

Zie jij haar verdrietig kijken?
Zie je dat een lip snel trilt?
Merk je: Hé, wat is zij stil zeg?
Hoor je dat hij heel hard gilt?

Zeg dan: ‘Kom je met me spelen?
Doe je met ons groepje mee?
Zal ik met je meegaan strakjes?
Vind je dat een goed idee?’

Zeg eens: ‘Hoi, ik vind jou aardig.
Ga je mee de zandbak in?
Zullen we hier op het klimrek?
Leuk toch, samen; heb je zin?’

Dan kan iemand weer gaan lachen,
want jij zegt: ‘Ik zie jou staan.
Niemand mag jou zomaar pesten
en zijn nare gang maar gaan.’

Zie je haar weer vrolijk kijken?
Zie je lippen vol plezier?
Merk je: ‘Hé, wat gaat het goed zeg?
Kijk, zo doen we ’t altijd hier!’

Tip:  Geef een kopie van bijlage 3 (versje) mee naar huis. Vraag of de kinderen het versje zo vaak 
mogelijk aan andere mensen willen voordragen.

5. Onze afspraken in de groep
Lees nog een keer het prentenboek Grapje! voor. Vraag nu welke afspraken meester Brombeer met 
zijn groep kan gaan maken om pestgedrag te voorkomen. Noteer alles in steekwoorden op het bord. 
Bespreek daarna welke afspraken ook belangrijk zijn voor de groep van de kinderen zelf.  
Maak hier een top 3 van. 

Geef nu elk kind een kopie van bijlage 4. Hierop verwerken ze de top 3 op een creatieve manier.  
Maak ook een A3-kopie, schrijf daar de drie afspraken op en hang de A3-poster op in het lokaal.  
Kom heel consequent terug op deze afspraken zodra je pestgedrag vermoedt of ervaart,  
of een melding hierover krijgt van kinderen. 
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Middenbouw

1. Drie vragen over ‘pesten is geen grapje!’
De kinderen bedenken tijdens een kringgesprek drie vragen over het thema ‘pesten is geen grapje!’ 
Daarna gaan ze in duo’s die vragen bespreken. Bespreek de vragen en antwoorden weer in de kring. 
Welke drie vragen en antwoorden vindt de groep het beste? Laat de drie beste vragen op een leuk 
kaartje schrijven en geef dat kaartje mee naar huis. Die vragen stellen de kinderen ook aan hun ouders 
thuis. De antwoorden komen op de achterkant van het kaartje. Vraag of de kinderen het kaartje weer 
mee terug naar school nemen voor bespreking.

2. Twee dozen: grapje/geen grapje!
Laat een groepje kinderen twee dozen versieren. Doos 1 is voor leuke grapjes, doos 2 voor geen leuke 
grapjes. Klaar? Bespreek de bedoeling van de dozen in de kring. Als kinderen iets als een leuk grapje 
ervaren, vertellen ze daarover in de kring. Daarna mogen ze iets leuks daarover maken dat ze in doos 1 
(leuk grapje) doen. Vinden ze iets wat een ander zegt of doet geen leuk grapje, dan komt die ervaring 
in doos 2 (geen leuk grapje). Kijk elke dag wat er in de dozen zit en bespreek de ervaringen. 

Tip:  Hanteer deze definitie voor doos 1: Een grapje of een beetje plagen kan alleen als iederéén dat 
leuk vindt. Als het plagen niet voor iedereen leuk is, blijft het doorgaan en is het iedere keer dezelfde 
die het doet bij hetzelfde kind, dan noemen we dat pesten. Die ervaringen komen niet in doos 2, 
maar vragen om directe bespreking.

3. Zo help je andere kinderen
Zie je iemand die gepest wordt? Het is belangrijk dat je dan wat doet. En als je het niet alleen durft,  
doe je het samen met een klasgenoot. 
Maak twee kringen, een binnen- en een buitenkring. Zet ongeveer tien kinderen in de binnenkring.  
Zij spelen het spelletje: ‘Ik wil dat niemand gepest wordt en daarom doe ik dit…’ 
De kinderen bedenken om de beurt wat zij zelf kunnen doen om gepeste kinderen te helpen.  
Denk bijvoorbeeld: 

l   Ik zeg ‘hoi’ tegen hem.
l   Ik fiets of loop mee of vraag hem mee te doen in een groepje.
l   Ik lach niet (mee) om stomme grappen.
l   Ik zeg tegen de pestkoppen dat ze moeten ophouden.
l   Ik vertel het aan mijn meester of juf. 
l   Enzovoort.

De kinderen herhalen telkens de tip van de kinderen vóór hen. Zo wordt de rij met tips steeds langer.
De kinderen in de buitenkring volgen het spel en noteren voor zichzelf welke tips ze het beste vinden. 
Welke tips kunnen de kinderen met elkaar – ook als er geen pestgedag in de groep voorkomt – meteen 
in de praktijk brengen?

4. Leuke grapjes-kring
Geef de kinderen de opdracht om voor een van de dagen in de Week Tegen Pesten in hun omgeving, 
op internet of uit een kinderblad een leuk grapje (of meer) op te zoeken. Die grapjes nemen ze mee 
naar school. Om de beurt mag een kind in de kring een grapje vertellen. Welke grapjes vindt iedereen 
leuk? Wat is een leuk grapje en waarom? Wanneer is een grapje niet leuk? Welke grapjes liggen 
gevoelig en waarom? 
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Kan de groep een top 3 van allerleukste grapjes maken? Laat een van die drie grapjes creatief 
verbeelden (tekening, schilderij, creatief spel, filmpje, enzovoort).

5. ‘Onze groep is een feestje voor iedereen!’
In een gezellige, veilige en sterke groep maakt pestgedrag weinig kans. Want in zo’n groep komen 
kinderen voor elkaar op. Vaak hebben ze dan ook helemaal geen ‘behoefte’ om kinderen te pesten. 
In een veilige groep vertellen kinderen aan een leerkracht als ze onverhoopt toch pestgedrag zien. 
Dat is geen klikken, maar melden. Daar kun je als leerkracht alleen maar blij mee zijn, omdat je zo de 
afspraken over het voorkomen van pesten opnieuw kunt bespreken en direct kunt ingrijpen. 
In elke groep zijn de omstanders die pestgedrag zien van groot belang. 

Met deze opdracht benadruk je dat je vindt dat je groep een feestje moet zijn voor alle kinderen.  
Maak met de groep daarom een slinger met op elk vlaggetje een letter die samen deze zin vormen: 
‘Onze groep is een feestje voor iedereen!’
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Bovenbouw

1. Pesten tot in je vezels 
Als kinderen gepest worden, voelen ze dat tot in de kern van hun vezels. Maar waar voel je dat nu 
precies? Deze oefening leert leerlingen om aan te geven wat ze voelen, waar ze het voelen en te 
benoemen welke betekenis ze aan de verschillende emotiewoorden toekennen. 

Laat de leerlingen in de kring zitten. Vraag ze om eventueel de ogen te sluiten en terug te denken aan 
een moment dat ze zich gepest/buitengesloten/vernederd/rot voelden. Waar in je lijf voel je iets als je 
terugdenkt aan die gebeurtenis? Laat de leerlingen hun ogen weer opendoen en geef ze meerdere 
post-its. Ze schrijven op de post-its wat ze voelen (emotiewoord) en plakken deze op de plek waar ze dit 
voelen. Als de setting veilig genoeg is helpt het (forming-/normingfase) om leerlingen een voor een op 
te laten staan en te benoemen wat ze voelen. Doordat ze zich kwetsbaar tonen, vergroot dit empathie 
en inlevingsvermogen in de groep. Als je inschat dat dit niet veilig genoeg is, doe de opdracht dan in 
tweetallen. 

2. Welke rol heb jij? 
Als er gepest wordt neemt een groep verschillende rollen in. Eerder hebben we er in dit katern 
uitgebreid over geschreven. Geef elke leerling een uitdraai van de kaart in bijlage 5 (de rollen 
hieronder). Laat leerlingen in groepjes van vier in gesprek gaan over de verschillende rollen en de 
belangrijkste bevindingen bij de bijpassende rol schrijven. 

Ga daarna in de kring zitten en vraag leerlingen om na te denken over de rol die ze meestal innemen. 
Schat in of de situatie veilig genoeg is hier een open gesprek over te voeren. Als dat nog niet het 
geval is, vraag ze hier dan naar tijdens een individueel leerlinggesprek. Bespreek dan wel klassikaal 
hoe leerlingen naar de verschillende rollen kijken en welke uitdagingen er zijn (gebruik hiervoor het 
theoretisch kader). 

Doet mee met 
de pester.

Slachtoffer Pester

stille 
bondgenoot

verdediger

Neemt het 
op voor het 
slachtoffer.

Durft niet 
te helpen.

meeloper

aanmoediger

onverschillig

buitenstaander

Moedigt het 
pesten aan.
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3. Grapje? Of toch niet?
Voor deze werkvorm is het handig als leerlingen hun mobiele telefoon mee naar school nemen/ 
bij zich hebben. Stel de leerlingen de vraag om in hun chatberichten te kijken en op zoek te  
gaan naar een opmerking van zichzélf waarbij je de vraag kan stellen: ‘Is dit grapje/deze opmerking 
daadwerkelijk leuk voor de ander?’

Laat leerlingen uitwisselen wat ze hebben ontdekt en het eventueel een volgende keer anders doen. 
Let op: ze hoeven de namen van deelnemers aan het gesprek niet te noemen.

4. Dat is geen grap! En dan…
Tijdens de Week Tegen Pesten leren leerlingen dat ‘grappig’ bedoelde opmerkingen dat vaak niet zijn 
voor de ontvanger. In deze werkvormen leren leerlingen, met behulp van de ik-boodschap, aangeven 
dat ze iets niet prettig vinden en daarmee de opmerking op een juiste manier te adresseren. 
Laat leerlingen een situatie uitspelen (wellicht uit de vorige werkvorm) waarin een grap eigenlijk  
geen grap is. Ze proberen elkaar vervolgens een ik-boodschap te geven. 

Laat ze rekening houden met de volgende punten:
l   Begin je boodschap met ‘ik’
l   Benoem je gevoel 
l   Benoem het gedrag van de ander dat je niet prettig vindt
l   Geef de reden waarom dat zo is
l   Geef een suggestie: wat kan de ander wel doen?

Laat leerlingen eerst in kleine groepjes oefenen en herhaal daarna enkele voorbeelden plenair. 
Neem de opbrengst eventueel mee naar de werkvorm ’10 tips tegen pesten’.

5. 10 tips tegen pesten
10 tips tegen pesten!

Kijk met de groep ’10 tips tegen pesten’ van Dylan Hagens. Het is een komisch filmpje met  
suggesties om pesten tegen te gaan. Maar de tips in het filmpje zijn geen serieuze suggesties  
om pesten te voorkomen. Maak na het kijken van de video daarom met de groep  
vijf tot tien serieuze suggesties om pesten in de groep te voorkomen.  
Doe deze werkvorm na de andere werkvormen in dit katern.  
Leerlingen kunnen de informatie uit de andere werkvormen dan  
meenemen in het opstellen van de suggesties. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rq_0Sahj5WY
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Meer weten over de Week Tegen Pesten? Ga naar www.weektegenpesten.com. 
De Stichting School & Veiligheid heeft Kwink ook vermeld op haar website. 
Meer weten over Kwink? Ga naar www.kwinkopschool.nl of benader een onderwijsadviesdienst bij u  
in de regio. Op de website van Kwink ziet u met welke onderwijsadviesdiensten Kwink samenwerkt. 

Samenstelling en teksten: Gerard van Midden en Wouter Siebers
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Bijlage 1: Prentenboek Onderbouw

Stop Pesten Nu! | Lesmateriaal groep 1/4 | Bijlage E

Plak de tekeningen in de goede volgorde

Teken hieronder de afloop
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Bijlage 2: Liedje Onderbouw

1. Pesten is geen grapje, snap je.

 Pesten doe je niet.

 Daarom zeg je: ‘Stop, hou op!’

 Want pesten zorgt voor veel verdriet.

2. Pesten? Ook geen beetje, weet je.

 Pesten, slecht idee! 

 Daarom zeg je: ‘Stop, hou op!’

 Aan pesten doe je nooit, nóóit mee!

 

 Aan pesten doe je nooit, nóóit mee!

 Aan pesten doe je nooit mee!

 Nooit mee!

 Nooit!
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Bijlage 3: Versje Onderbouw

Zie jij haar verdrietig kijken?

Zie je dat een lip snel trilt?

Merk je: Hé, wat is zij stil zeg?

Hoor je dat hij heel hard gilt?

Zeg dan: ‘Kom je met me spelen?

Doe je met ons groepje mee?

Zal ik met je meegaan strakjes?

Vind je dat een goed idee?’

Zeg eens: ‘Hoi, ik vind jou aardig.

Ga je mee de zandbak in?

Zullen we hier op het klimrek?

Leuk toch, samen; heb je zin?’

Dan kan iemand weer gaan lachen,

want jij zegt: ‘Ik zie jou staan.

Niemand mag jou zomaar pesten

en zijn nare gang maar gaan.’

Zie je haar weer vrolijk kijken?

Zie je lippen vol plezier?

Merk je: ‘Hé, wat gaat het goed zeg?

Kijk, zo doen we ’t altijd hier!’
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Bijlage 4: Afspraken Onderbouw

1.

2.

3.
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Bijlage 5: Rollen Bovenbouw

Doet mee met 
de pester.

Slachtoffer Pester

stille bondgenoot

verdediger

Neemt het 
op voor het 
slachtoffer.

Durft niet 
te helpen.

meeloper

aanmoediger

onverschillig

buitenstaander

Moedigt het 
pesten aan.



Berkenweg 11
3818 LA Amersfoort

www.kwinkopschool.nl

Pesten structureel aanpakken? 
Kijk op www.kwinkopschool.nl 

Meer lessuggesties tijdens deze themaweek? 
www.weektegenpesten.com

Een goede en krachtige week toegewenst!

Nog geen 
Kwink-abonnement?

Probeer Kwink gratis uit. 
Vraag een proefabonnement 
aan. Dan kan de hele school 
een aantal weken gratis met 

Kwink aan de slag.

Ga naar: 
www.kwinkopschool.nl

Tot ziens!


