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1. Inleiding
Onze school wil een veilige omgeving zijn. We willen werken aan een positief en veilig leer- en
leefklimaat in een krachtige en gezonde leer- en leefomgeving. Om elke leerling zich veilig te laten
voelen op onze school willen we ons inzetten om pesten zo goed mogelijk te voorkomen.
De pestproblematiek kunnen we spijtig genoeg nooit helemaal wegdenken, daarom willen we
nadenken hoe we als school het pestprobleem kunnen aanpakken. Met het neerschrijven van dit
beleid willen we dat de procedure voor iedereen duidelijk is. Wij keuren pesten niet goed en willen
via deze weg leerlingen, leerkrachten en ouders tonen welke acties we hiertegen ondernemen.

2. Visie
In de visie van de school hebben we het over leerlingen goed laten voelen om te spelen, te leren en te
leven op onze school. We zijn een katholieke school waar elk kind zichzelf moet kunnen zijn en waar
we leren samen leven met anderen.

3. Pesten
3.1 Wat is pesten?
Pesten is het herhaaldelijk en langdurig uitoefenen van geestelijk en/of lichamelijk geweld door één
of meer personen met de bedoeling het slachtoffer te kwetsen, te benadelen of schade te
berokkenen. Slachtoffers hebben in deze situatie weinig tot geen verweer (machtsonevenwicht).
Pesten heeft vaak een sociale functie: het pestgedrag is betekenisvol voor de groep waarin het
gebeurt: pestkoppen zijn op zoek naar populariteit en status. Hiervoor gaan ze een machtsspel aan
met wie ‘zwakker’ staat. Vaak stopt het pesten als de groepssteun wegvalt. Pesten gebeurt op veel
manieren: direct of indirect pesten, verbaal pestgedrag, cyberpesten.
Achter het stoere en dominante gedrag van pesters kan een diepe nood aan erkenning, invloed en
vriendschap schuilen. Eerdere ervaringen van afwijzing, miskenning en/of vernedering kunnen een
verklaring bieden waarom pesters zich op een dominerende en prominente manier opstellen (Kowalski et
al., 2014). Vaak zijn pesters zich hier niet van bewust.
Belangrijk is dat duidelijk gemaakt wordt dat cyberpesten zelfs bij wet verboden is!
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3.2 De rollen in een pestsituatie

3.3 plagen ≠ pesten
Plagen is onschuldig , met humor, niet gemeen, ongepland en van korte duur.
De twee partijen bevinden zich op gelijke voet. Plagen gebeurt altijd in een 1-op1-situatie.
In een nieuwe groep worden vaak plaagstoten uitgedeeld om op zoek te gaan naar wie zwakker staat.
Pesten daarentegen gebeurt altijd doelbewust. Er is een ongelijke strijd tussen de dader en het
slachtoffer. Er is vaak sprake van één tegen allen of het vormen van kliekjes.
Bij pesten heeft de dader als doel om het slachtoffer te kwetsen.
Pestgedrag heeft vaak verregaande gevolgen, waarvan het slachtoffer moeilijk herstelt.
Meer info (op kindermaat) kan je vinden op volgende link:
https://www.ketnet.be/kijken/ketnet-king-size/waarom-daarom-pesten
https://www.ketnet.be/karrewiet/5-februari-2018-pesten-of-plagen

3.4 Vormen van pesten
Pesten gebeurt in levenden lijve of via elektronische, geschreven of andere kanalen. Het neemt
verschillende vormen aan:


Verbaal pesten, bijvoorbeeld: kwetsende opmerkingen maken, schelden, dreigende taal
gebruiken, haat zaaien …



Fysiek pesten, bijvoorbeeld: slaan, schoppen, duwen.



Materieel pesten, bijvoorbeeld: materiaal van anderen beschadigen of stelen.



Sociaal en relationeel pesten, bijvoorbeeld: uitsluiten, roddels of geruchten verspreiden.
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3.5 Cyberpesten
Onze leerlingen maken meer en meer gebruik van nieuwe media. Deze hebben zeker hun waarde,
maar kunnen ook negatief gebruikt worden. Het is altijd veiliger om een oogje in het zeil te houden
wanneer uw kind gebruik maakt van deze media.
Wanneer ouders/kinderen toch naar school komen en melding geven van cyberpesten (wat dan
eerder vaak thuis gebeurt, maar wel met kinderen van de school) vragen wij steeds om
bewijsmateriaal mee te nemen (het sms’je bewaren, screenprint van het computerscherm, …).
Wij willen dit als school dan ook niet negeren en hiermee aan de slag gaan. Zie hoofdstuk 8: Aanpak
op school.
Meer info over cyberpesten (op kindermaat) kan je vinden op volgende link:
https://www.ketnet.be/karrewiet/jouw-mening/mediawijsheid/cyberpesten

4. Gevolgen van pesten
Bij pesten zijn er gevolgen voor beide partijen (dader en slachtoffer).
Uiteindelijk gaat ook een hele groep lijden onder pesterijen, omdat pesten de groepsgeest bederft.

4.1. Gevolgen voor het slachtoffer


Aanpassingsproblemen
o zwakke cijfers
o leerproblemen – concentratiestoornissen
o spijbelen
 zware stress, enorm gevoelig
o depressie – agressie
o angst – sociale angst
o lichamelijke klachten: buikpijn, diarree, braakneigingen, …
o gevoel van eenzaamheid
o gevoel van wantrouwen
 negatief zelfbeeld, faalangst …
 Risico op isolement

4.2. Gevolgen voor pestende kinderen/jongeren






sociaal–emotionele problemen
o zelfbeeld – zelfvertrouwen?
o erbij willen horen vanuit ‘dominantie’ en ‘macht’
o depressie – agressie
norm overschrijdend gedrag,
groot risico op afwijzing en isolement
uitsluiting: geen vrienden meer overhouden
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5. Hoe pestgedrag herkennen?
Soms vertonen kinderen signalen wanneer er sprake is van pestgedrag. De school, maar ook ouders
moeten zo goed mogelijk proberen oog te hebben voor deze signalen. Er zijn directe en indirecte
signalen.

5.1 Directe signalen


Sms’jes, screenprints, websites, pestboodschappen en bedreigingen uiten;



uitgesloten worden;



als laatste gekozen worden (en met veel gemor gekozen worden);



vaak alleen staan;



geen vriendjes die langskomen of eens willen afspreken;



de ‘pester’ die steeds de baas wil spelen;

5.2 Indirecte signalen


onverklaarbare blauwe plekken – kapotte kleren;



spullen die verdwijnen;



agressiever, meer teruggetrokken gedrag/depressieve signalen;



psychosomatische klachten;



geen zin om naar school te komen;



ontspannen op vrijdagavond – gespannen op zondagavond;



dalende cijfers;



minder gemotiveerd,

6. Aandachtspunten voor de ouders, de school en de leerkrachten
Onze leerkrachten volgen de leerlingen zo goed mogelijk op zodat eventuele signalen kunnen
herkend worden. We spelen heel kort op de bal bij conflictjes zodat de kans kleiner wordt dat deze
ontwikkelen tot pesterijen. We bieden altijd een luisterend oor bij problemen zodat de leerlingen hun
verhaal kunnen doen.

Het is belangrijk dat ook ouders alert zijn op het welbevinden van hun kind.
Samen met de ouders wil de school werken aan:
 Veiligheid
 Vertrouwen
 Verbondenheid
Wanneer nodig zal de school in gesprek gaan met de ouders. Uiteraard moeten ouders ook naar
school kunnen komen als ze bepaalde zaken opmerken. De school moet dit ook aangeven aan ouders
als preventieve maatregel.
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Bij pestsituaties wordt het volledige team geïnformeerd (leerkrachten, de directie en het
onderhouds- en toezichtpersoneel). Er zal gevraagd worden aan de leerkrachten met toezicht om
extra alert te zijn.

7. Wat kan je als ouder doen? (deze tips kunnen worden meegegeven indien nodig.)
7.1. Als jouw kind wordt gepest












Kies indien mogelijk een gepast gespreksmoment: tijd, plaats, rust.
Luister naar je kind.
Neem het verhaal ernstig.
Leg de schuld niet bij je kind. Toon begrip (voor het lange stilzwijgen, de emoties, de
behoeften die het kind uitdrukt).
Maak duidelijk dat je achter je kind staat en dat je mee wil zoeken naar een oplossing.
Prijs je kind omdat het heeft willen praten.
Wijs je kind op de noodzaak om met de school te praten en zoek samen naar de meest
geschikte contactpersoon. Op school kunnen vertrouwenspersonen aangesteld worden. (juf,
meester, directie)
Bekijk samen wat je de school wilt meedelen en wat je van de school verwacht/niet verwacht.
Ga na bij wie het kind aansluiting kan zoeken (wie deed nooit mee met het pesten?)
Stimuleer andere contacten met leeftijdsgenoten (binnen en buiten de school).
Richt je bij ernstige problemen tot de hulpverlening. Eventueel kan de school en het CLB
hierbij helpen.

7.2. Als je kind heeft gepest












Kies een geschikt moment om met je kind in gesprek te gaan.
Zeg duidelijk waarom je een gesprek wilt.
Luister naar je kind! Pols naar het wat, hoe en waarom van het (mee-)pesten.
Keur het voorbije pestgedrag af en maak duidelijk dat je wilt dat je kind ermee stopt.
Wijs op het verschil tussen pesten en plagen. (Zie punt 3.3)
Verduidelijk wat pesten teweeg brengt.
Vraag je kind om de schade te herstellen:
o veilig stellen van het slachtoffer;
o eventuele schade herstellen;
o vertrouwen herwinnen van het slachtoffer, groep, school, …
Bekijk met de school hoe je de schoolaanpak van thuis uit kan steunen.
Blijf in gesprek met je kind/met de school.
Zoek zo nodig steun en hulp voor jezelf/je kind.

8. Aanpak op onze school
8.1. Pestpreventie op school
Op school ondernemen we reeds heel wat acties om pesten te voorkomen en om een veilig en
positief schoolklimaat te bekomen.
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8.1.1 Pestpreventie en werken aan een positieve school- en klassfeer
Elke klas en elke leerkracht werkt aan een positieve klassfeer. Een gemotiveerd team wil ervoor
zorgen dat elke leerling graag naar school komt en zich goed voelt bij ons op school.


Extra aandacht voor pestproblematieken tijdens de ‘week tegen pesten’. (februari)



Uitleggen van de betekenis van de vier stippen die kinderen op hun hand zetten.
Met elke stip die je zet, ga je akkoord met één van deze stellingen:
- Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
- Ik praat erover als pesten mij verdrietig of bang maakt.
- Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
- Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.



In klas wordt het verschil besproken tussen plagen en pesten.



Via het BLOOS-project (BLij Op Onze School) willen we a.d.h.v. enkele duidelijke
handvaten en een visuele ondersteuning, BLOOS dagelijks aan bod te laten komen in het
schoolgebeuren.
Enerzijds willen we kinderen ‘waarden-vol’ opvoeden en begeleiden.
Anderzijds willen we hen helpen om op te komen voor zichzelf.



Vanaf het 4de leerjaar wordt gewerkt met de bundel iRespect. Een pedagogische tool voor
jongeren rond online privacy.
Aan de hand van 10 lessen worden de kinderen hier wijzer in gemaakt.
1. Geheim en Privacy (4de lj)
2. Je account beveiligen (4de lj)
3. Alert op het Net (5de lj)
4. Internet en Respect (5de lj)
5. Internet en Creativiteit (5de lj)
6. Experimenteren en uitdagen online (6de lj)
7. E-reputatie (6de lj)
8. Persoonlijke informatie (6de lj)
9. Cyberpesten (6de lj)
10. Online informatie (6de lj)



In alle klassen wordt sporadisch aandacht geschonken aan de pestproblematiek. Vaak
wanneer hier nood aan is. Dit kan eventueel samen met aangepaste lectuur of het bekijken
van een film die het probleem van pesten in beeld brengt.



Er kan een antipestcontract opgemaakt worden. Vooral in 5de en 6de leerjaar wordt dit
gebruikt. (zie bijlage)



In de klassen worden sociogrammen afgenomen. Deze geven een duidelijk beeld van de
groep waaruit we bepaalde zaken kunnen uit afleiden.



Er is steeds aandacht voor school en klasregels alsook school en klasafspraken. (Regels
worden opgelegd. Afspraken worden in overleg opgelijst. Meestal in klas.)
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Er kan extra aandacht gegeven worden aan sociaal-bevorderende activiteiten/spelletjes in de
klas.



In het 6de leerjaar houdt men op maandag ‘café Henri’. = gezellig kletsen over het weekend
aan de hand van vraagjes en opdrachten.



Begin de dag met een lach! Voor de kinderen de klas binnenkomen kunnen ze een knuffel of
high-five krijgen.



Improvisatiespelletjes (hoogste graad)



De klasschikking.



Duowerk, groepswerk.



Positieve feedback.



Kinderkwaliteitenspel.



Babbelspel (juf Tina)



Actieve tussendoortjes waarbij de kinderen bijvoorbeeld mogen kiezen op welk lied ze willen
dansen.



Kinderen laten zoeken naar het positieve van andere kinderen. Ook wanneer er een conflict
ontstaat.



Ruzie bespreken.



Tijd maken voor het verhaal van kinderen.



Kinderen gaan in gesprek over wat de gevolgen kunnen zijn van pesten.



Er is aandacht voor groepsgesprekken en kindgesprekken.
Tijdens de kringgesprekken kan de proactieve cirkel toegepast worden.
Bij de proactieve cirkel zitten de kinderen in een cirkel, waarbij ieder een gelijkwaardige
positie heeft en gelijke aandacht en tijd krijgt. Doordat iedereen elkaar kan zien, niemand zich
kan verbergen, en het proces steeds verloopt volgens een aantal principes/afspraken, geeft
dit vertrouwen en veiligheid. De uitkomst is ieders verantwoordelijkheid, iedereen komt aan
bod.
Door regelmatig te werken met deze methodiek werk je aan verbondenheid en een positieve
klassfeer.
Vanuit respect voor elkaar wordt gewerkt met duidelijke afspraken die ook gevisualiseerd
kunnen worden.









Je krijgt het woord
Je spreekt vanuit je ‘ik’
Je gebruikt positieve (lichaams)taal
Ieder heeft recht op een eigen mening
Geen feedback op feedback
Je mag passen
Je mag in de buitencirkel gaan zitten
Wat wordt gezegd in de cirkel, blijft in de cirkel, behalve …

(meer info proactieve cirkel : zie bijlage)
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We vinden het belangrijk dat onze leerlingen weten waarom niet iedereen gelijk is en dat ze leren
omgaan met deze verschillen. Daarom gaan we, mits toestemming van de leerling en ouders,
eventuele diagnoses bij kinderen van de klas kenbaar maken in de groep zodat leerlingen elkaar beter
begrijpen en empathisch benaderen.
8.1.2 Pestpreventie op de speelplaats/op school
Ook op schoolniveau en op de speelplaats wordt gewerkt aan een positieve sfeer. Zo werken we elk
schooljaar rond de dieren van de Axenroos. Deze komen maandelijks aan bod. Het maandthema
wordt voorgesteld op een gezamenlijk moment met de hele school samen in de turnzaal. De
Axendieren hangen uit in het schoolgebouw en zijn een blikvanger op de speelplaats.
Op het rapport wordt ook verwezen naar de axendieren en wordt het gedrag van de kinderen hierop
geëvalueerd.

Doordat we een kleine school zijn kennen veel leerlingen elkaar in school. Dit komt de sfeer op school
en op de speelplaats ten goede.
Aan de hand van een goed uitgewerkt speelplaatsbeleid en afsprakenbeleid proberen we in de eerste
plaats preventief te werken.
Als school willen we inzetten op pestpreventie. Dit door een aantal activiteiten aan te bieden tijdens
de (middag)pauzes hopen we dat leerlingen zich niet gaan vervelen en dat ze geen tijd hebben om te
pesten. Hiervoor investeert de school in heel wat speelmateriaal dat aansluit bij de leeftijd van de
kinderen. Bij mooi weer hebben de leerlingen speelkoffers tot hun beschikking. Deze worden
ontleend door de kinderen. De leerlingen van het 6de leerjaar beheren het speelgoed voor de
kinderen van de onderbouw. In de wintermaanden kunnen de kinderen binnen spelen met een
gezelschapsspel, kunnen een strip lezen of kunnen tekenen en kleuren.
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We hebben aandacht voor de talenten van de kinderen door deze extra uit te dagen op de
speelplaats. Verschillende materialen/speelhoeken kunnen er voor zorgen dat de kinderen spelen
vanuit hun eigen interesse en talent. (In klas proberen we hier ook aandacht aan te geven.)
Er is ook plaats om op school te voetballen, te volleyballen en om tussen-twee-vuren te spelen.
Om een veilige omgeving te creëren voor iedereen hebben we ervoor gekozen te werken met enkele
afspraken op de speelplaats. Deze worden beschreven en worden ook als picto uitgehangen.
Er wordt voor het voetballen, volleyballen en spelen van tussen-twee-vuren gewerkt met een
beurtrollensysteem. Dit om duidelijkheid en structuur te bieden en onnodige discussies te vermijden.
Verder hangt er ook een stappenplan “Hoe een ruzie oplossen ?”

Heel wat kinder- en jongerenzenders werkten reeds een actie tegen pesten uit.
Zo heeft Ketnet de week tegen pesten, waar we ook regelmatig aan deelnemen.
Tot slot vinden we het van belang dat de ouders goed weten dat ze met zorgen over het welbevinden
van hun kind ook terecht kunnen op school. Dit wordt vermeld aan de ouders op de infoavond bij het
begin van het schooljaar. (De tips hierin opgenomen worden dan overlopen).
(ook wordt verwezen naar het pestbeleid via de schoolbrochure alsook terug te vinden op de website
van de school.)

8.2 Stappenplan om pestgedrag aan te pakken
Ondanks preventieve maatregelen kan je pesten nooit wegdenken.
Wanneer er een vermoeden van pesten is, worden volgende stappen ondernomen:
1.
2.
3.
4.
5.

De school luistert naar het slachtoffer en zijn/haar verhaal ernstig nemen.
Met het kind afspreken welke stappen ondernomen zullen worden.
Intensief observeren en de daders proberen te betrappen.
Overleggen met collega’s: ‘hebben ze iets opgemerkt?’
Spreken met andere leerlingen, andere leerlingen bevragen.
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6. Eventueel de ouders van de verschillende partijen contacteren. Zeker als het écht om
duidelijk pestgedrag gaat.
7. De pester apart nemen voor een gesprek en vertellen wat gezien en gehoord werd.
8. Luisteren naar het verhaal van de pester.
9. Duidelijk maken dat dit gedrag niet getolereerd wordt. De pester zal het moeten
goedmaken. Dit wordt ook opgevolgd. Eventueel een groepsgesprek met de
pester/gepeste. (denk hier ook aan herstelgericht werken. Zie puntje 8.4 )
Een stevige babbel met de pester kan soms al voldoende zijn om de zaak te keren. Toch kan het zijn
dat in bepaalde situaties een andere aanpak moet worden toegepast. Op onze school wordt dan ook
de No Blame - methode gebruikt.

8.3 No Blame Methode
No Blame ziet pesten als een groepsprobleem. Niet de feiten zijn het belangrijkst, maar de gevoelens
van het slachtoffer. Alleen als het slachtoffer akkoord gaat met een straffeloze aanpak, is het zinvol.
Het proces verloopt in 7 stappen:
1. De leerkracht/zorgcoördinator/directie praat met het slachtoffer over zijn gevoelens en
vraagt namen van wie pest. Feiten zijn niet belangrijk. Het slachtoffer knutselt, tekent, schrijft
vervolgens iets over zijn gevoelens.
2. De leerkracht/zorgcoördinator brengt een beperkt groepje samen, bestaande uit pesters,
meelopers, stille getuigen en ‘behulpzame leerlingen’. Het slachtoffer kan eventueel zelf
aangeven wie hij vertrouwt en wil laten deelnemen aan het gesprek. De leerkracht
vertegenwoordigt zelf het slachtoffer.
3. In een gesprek met deze groep legt de school uit wie zich slecht voelt in de klas en waarom
dit zo is. Zijn of haar ellendige gevoel wordt concreet met het werkstukje uit stap 1. Details,
feiten, beschuldigingen komen NIET aan bod.
4. De leerkracht/zorgcoördinator/directie benadrukt dat er geen straffen volgen. De groep is
enkel bijeen om het probleem op te lossen. Zij zijn samen verantwoordelijk voor een beter
gevoel bij het slachtoffer.
5. De groep formuleert voorstellen: iedereen doet dat in de ik-vorm. “Ik zal niets doen, ik zal
hem/haar met rust laten” is ook een waardevol voorstel. Geen enkel idee komt van de
school.
6. De groep voert in de volgende week de voorstellen uit.
7. Na een week spreekt de leerkracht/zorgcoördinator/directie opnieuw met elk kind, nu apart.
Het slachtoffer komt eerst en vertelt hoe die week verlopen is. Als het pesten niet gestopt is,
wordt een nieuwe groepsbijeenkomst gepland. Eventueel met een andere samenstelling.
Natuurlijk wordt er op school flexibel omgesprongen met de No Blame - methode. Deze methode is
een leidraad in het aanpakken van pestproblemen.
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De school kijkt zelf hoe ze de stappen doorlopen, hoeveel leerlingen er deelnemen aan het gesprek,
of er al dan niet een groepsgesprek moet zijn met alle partijen… Elke pestsituatie is anders en wordt
dan ook anders benaderd. Observeren en communicatie tussen alle actoren is hier van groot belang.
Indien nodig wordt de directie op de hoogte gebracht en onderneemt deze ook stappen.
Bepaalde acties kunnen ook vastgelegd worden ter opvolging. (De No-Blame methode zit eveneens als plan in
Questi.)

8.4 Herstelgericht werken
Herstelgericht werken wordt vaak gelinkt aan de proactieve cirkel omdat je deze werkvorm ook in de
cirkel kunt toepassen.
Hier gaat het er om dat men bij (pest)problemen meteen op zoek gaat naar een oplossing zonder te
lang stil te staan bij de aanleiding of het probleem op zich.


Het gesprek wordt pas gevoerd als de gemoederen zijn bedaard. (Het ijzer smeden als het
koud is!)



Het gesprek moet rustig kunnen verlopen. Er mag geen feedback gegeven worden op
feedback.



Belang van inzicht in wat er gebeurde en aandacht voor het (Fair) Proces
o Wat is er gebeurd?
o Hoe heeft je dit geraakt?
o Wat is jouw aandeel?
o Hoe moet dit nu verder?
(Bovenstaande afspraken staan letterlijk op de grenzenbladen die gebruikt worden tijdens de
speeltijden.)



Een goeie site om herteld gericht te werken: http://www.sorrybox.be/v2/index.php

8.3 Blijvende pestproblematiek
Blijft het pesten dan toch nog aanhouden, dan bekijken we samen met de ouders van de pester en/of
de gepeste leerling welke middelen we nog kunnen inzetten om het pesten te stoppen.
Zo bestaat er de optie om de leerlingen verplicht afstand te laten houden voor een korte periode of
wordt er over gegaan naar sanctioneren.
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9. Contact
Bij pestproblemen of andere problemen kan je steeds contact opnemen met de school of met het
CLB. Wij werken nauw samen met het CLB van Torhout. Onze contactpersoon is mevr. Loth Delaere
loth.delaere@clbtorhout.be

9.1 School
Vrije basisschool Sint-Henricus
Sint-Henricusstraat 4
8820 Torhout
Tel 051/72 36 43
Gsm 0479/33 51 24
Directie: stijn.margodt@sint-rembert.be
Zorgcoördinator: laura.dewaele@sint-rembert.be

9.2 CLB Torhout
Papebrugstraat 8
8820 Torhout
Tel 050/23 15 17
algemeen@clbhoutland.be
Openingsuren tijdens het schooljaar:
maandag tot vrijdag
08.30u - 12.30u
13.00u - 16.30u
Na de kantooruren op afspraak.

8. Niet alleen de school doet zijn uiterste best voor jou…
Als je problemen hebt op school kan je terecht bij het CLB.
Daarnaast is de CLBch@t uitgewerkt (www.clbchat.be)voor kinderen en jongeren.
Door te surfen naar de website kunnen leerlingen (en ouders) een chatgesprek opstarten met het
CLB. Ze kiezen er zelf voor welke informatie zij daarbij willen prijsgeven: we vragen enkel hun naam
(maar dat kan ook een nickname zijn) en de vraag die ze aan het CLB willen stellen. CLBch@t biedt
vervolgens een breed onthaal, vraagverheldering en waar nodig emotionele ondersteuning,
informatieverstrekking, advisering of een doorverwijzing naar het eigen CLB of een van onze (al dan
niet online) netwerkpartners. Leerling en ouders kunnen daarvoor terecht bij een van de 127
CLBch@t-medewerkers die het initiatief inmiddels telt. Via de chat kunnen ouders en leerlingen
anoniem vragen stellen aan een CLB-medewerker over welzijn, gezondheid, de onderwijsloopbaan of
leren en studeren, inclusief over geweld. Tijdens het schooljaar 2016-2017 werd een uitbreiding van
de bereikbaarheid van CLBch@t doorgevoerd. Zo blijft de chat iedere avond een uur langer open (tot
21:00) en werd voorzien in permanentie tijdens de schoolvakanties (ma, di, do tussen 17:00 en 21:00
en woe tussen 14:00 en 21:00).
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Gratis en anoniem online (www.1712.be) en telefonisch (tel. 1712) raadpleegbaar voor
iedereen met vragen over misbruik en geweld. Dat kan gaan over partnergeweld, kindermishandeling,
ouderenmis(be)handeling, pesten, geweld in gezagsrelaties maar ook over misdrijven met geweld.

Awel mikt op het algemeen ondersteunen van minderjarigen. Awel kan gecontacteerd worden door
kinderen en jongeren rond alles wat hen bezighoudt, niet enkel geweld. Vrijwilligers luisteren, geven
advies en verwijzen eventueel door. Awel is gratis online (www.awel.be) en telefonisch (tel.

102) raadpleegbaar.
Child Focus biedt de families hulp en omkadering, én ondersteunt het onderzoek van politie en
justitie. Verder werkt Child Focus aan een veilig internet voor kinderen en bestrijdt het met tal van
campagnes kinderpornografie en alle andere vormen van seksuele uitbuiting.
Child focus biedt anoniem telefonisch (tel. 116000) contact voor al alle vragen of problemen van
kinderen en jongeren. Het gratis noodnummer is zeven dagen op zeven, dag en nacht bereikbaar.
Via een chatbox (www.nupraatikerover.be) kunnen minderjarigen die vragen hebben over of
slachtoffer zijn van seksueel misbruik chatten met ervaren medewerkers en eventueel op weg gezet
worden naar hulpverlening.
De Vertrouwenscentra Kindermishandeling geven advies en vorming en werken met
slachtoffers en plegers van kindermishandeling, verwaarlozing en misbruik en hun families.
Nupraatikerover.be is een onderdeel van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en bij de
Vertrouwenscentra wordt elke melding bijgehouden. Je kan het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling telefonisch bereiken of via de chat. Meer info vind je op
www.kindermishandeling.be. Je vindt ons ook op onze facebookpagina.

Het Jongerenadviescentra (JAC) (www.jac.be) geeft je raad en hulp op moeilijke
momenten. Er kunnen heel wat problemen aan bod komen: vragen over alleen wonen, ruzies in het
gezin, seksueel misbruik, depressie, …Je kan langsgaan zonder afspraak bij één van de 30 JAC’s in
Vlaanderen.

Jongerengids (www.jongerengids.be) geeft betrouwbare informatie op maat van kinderen
en jongeren, over allerlei thema's die voor hen belangrijk zijn.

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren tussen 10 en
20 jaar, kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet
aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een
vroeg stadium geholpen worden. TEJO biedt jongeren een ‘pedagogische plek’ waar er in alle rust
naar hen geluisterd wordt.

9. Links:
http://www.praatoverpesten.be/
https://www.klasse.be/35445/wat-is-pesten/
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https://www.kieskleurtegenpesten.be/pesten
https://www.ketnet.be/kijken/ketnet-king-size/waarom-daarom-pesten
https://www.ketnet.be/Karrewiet/22-november-2019-pesten-is-niet-cool
https://www.ketnet.be/karrewiet/5-februari-2018-pesten-of-plagen
https://www.ketnet.be/karrewiet/jouw-mening/mediawijsheid/cyberpesten
http://www.sorrybox.be/v2/index.php

