In ons pestactieplan zitten volgende acties vervat :

Spreken is goud en zwijgen is fout!
STOP
Wij, kinderen, leerkrachten en ouders moeten er
HOU ERMEE OP!
samen voor zorgen dat slachtoffers en
omstaanders SPREKEN over wat hen
We willen onze kinderen weerbaar
overkomt, over wat ze ZIEN en HOREN.
Zwijgen, opzij kijken en laten gebeuren is steun maken door het ‘STOP HOU OPverlenen aan wat fout loopt en is onduldbaar .
principe’ te introduceren.
Al wie betrokken is, draagt verantwoordelijkheid.
Als een kind een bepaald gedrag van
een ander kind niet prettig vindt, leert
We willen pesten voorkomen door op
een positieve manier om te gaan met
hij/zij ‘STOP HOU ERMEE OP’ te
onze kinderen.
zeggen zodat de andere weet dat de
grens bereikt is.
We leggen de nadruk op
BELONEN EN AANMOEDIGEN

Bij wie kan je melden?

En wat met cyberpesten ?

De klasjuf, onze zorgcoördinatoren, juf Ann
en juf Véronique en de directie, juf Brigtte
willen een luisterend oor bieden.

Cyberpesten is een specifieke, moderne
manier van pesten. Onder cyberpesten
verstaan we alle vormen van pesterijen
Wat doen wij als een pestsituatie
die een beroep doen op ICT (informatiewordt gemeld?
en communicatietechnologieën), zoals
We gebruiken de no-blame aanpak.
internet, gsm of computer om slachtoffers
lastig te vallen, te bedreigen, te
Deze methode heeft een probleemopbeledigen,...
lossend karakter en is niet bestraf-

fend .
Wij proberen op onze school steeds
het positieve gedrag te belonen.
Toch blijft straffen soms nodig.
Het is belangrijk dat de straf in
verhouding staat met de overtreding
en dat ze zo snel mogelijk erop
volgt. Bij een overtreding bedenken
de kinderen van de lagere school in
een herstel-gesprek zelf hun straf.
Kinderen krijgen hier
verantwoordelijkheid.
Sommigen zijn zelfs heel streng voor
zichzelf.

Twee vuistregels om mee te geven aan je
kinderen :
1. Alle informatie die je in het
gewone leven voor jezelf houdt,
geef je ook niet prijs op het
internet. Denk aan je dagboek of je
tandenborstel… die houd je ook
voor jezelf.
2. Alles wat je niet in het ware leven
recht in iemand zijn gezicht durft
zeggen, tik je ook niet in op msn,
netlog, facebook, ….
Meer info over veilig internet
www.clicksafe.be

