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Schoolwijzer

Een pleidooi voor
meer welbevinden
op school
In deze Schoolwijzer:

A

ls onderwijsvakbond vinden we het belangrijk om de brede
kijk op preventie en aanpak van pesten te bewaken en
onder de aandacht te brengen. Daarom willen we jou aan
de vooravond van de Vlaamse Week tegen Pesten attent maken op
enkele actuele projecten, gebeurtenissen of onderzoeken die
kaderen binnen deze invalshoek.

Ondanks verwoede inspanningen
blijft het hard werken om pesten uit
onze scholen te bannen. Jammer,
maar helaas? Jammer? Zeer zeker.
Helaas? Absoluut niet! We mogen
niet berusten in de duizenden pestdossiers die jaarlijks opduiken.
Want achter elke pestmelding
schuilt een persoonlijk verhaal. Een
triest relaas dat aantoont dat pesten
inhakt op de ontwikkeling van kinderen. Pesten brengt het welbevinden een flinke deuk toe. Net dat
welbevinden is zo belangrijk om tot
ontwikkelen te komen.
Maar de gevolgen van pesten blijven
niet beperkt tot de gepeste. De hele
schoolcultuur lijdt eronder en wordt
er door beïnvloed. Verhoudingen
tussen leerlingen, tussen leden van
het schoolteam en tussen leerlingen en leraren veranderen. Tijdelijk,

maar soms ook permanent. En deze
beweging zet zich voort. Het breidt
zich vaak nog verder uit tot buiten
de schoolmuren. Denk maar aan de
gevolgen van cyberpesten. Pesten
gaat viraal en moet au sérieux genomen worden.
Pesten aanpakken doe je best niet
alleen. Samen met andere betrokkenen moet er naar verbindingen
gezocht worden die pesten een halt
toe kunnen roepen. Naast ingrijpen

◗ lees je meer over het project ’t Zal
WELzijn. Scholen gaan er, samen
met culturele organisaties, de uitdaging aan om het welbevinden op
te krikken en zo pesten een halt toe
te roepen.
◗ vind je enkele interessante boeken
over pesten.
◗ word je geïnformeerd over cyberpesten en hoe je dit op school kan
aanpakken.

op reële pestgevallen, moet er ook
ingezet worden op een preventieve
aanpak.
Het COV wil deze brede kijk ondersteunen. Inzetten op welbevinden en
pesten aanpakken zijn stappen in de
richting van gelukkigere kinderen
en schoolteams. Scholen waar zowel leerlingen als personeelsleden
zich goed voelen, zijn plaatsen waar
beiden kansen krijgen om te leren
en te ontwikkelen.

Vlaamse Week tegen Pesten
De Vlaamse Week tegen Pesten in
de week voor de krokusvakantie is
ondertussen een vaste waarde geworden. Dit jaar vindt ze plaats van 17 februari tot 24 februari 2017. De boodschap van de Week tegen Pesten is: ga samen de strijd aan tegen pesten. Op
vrijdag 17 februari 2017 zal de ‘Pesten dat kan niet!-prijs’ uitgereikt worden.
Dit is meteen het startschot van een week vol acties en activiteiten die kinderen, schoolteams en jeugdbewegingen ondernemen om samen pesten een
halt toe te roepen. Meer info op www.kieskleurtegenpesten.be/vlaamseweek-tegen-pesten.
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