
tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten

Steek een stippenwandeling in elkaar. 
Een wandeling met spelletjes gelinkt aan de 4 stippen van de stip-it-actie tegen pesten. 
Klik hier voor hetpraktijkvoorbeeld. 

Organiseer een reflectiemoment met de ouderwerking. 
Ga in gesprek over de rol van ouders bij de preventie en aanpak van pesten: 

Start een werkgroep tegen pesten met ouders en leerkrachten.
De ouderraad van een Leuvense basisschool startte een werkgroep van ouders en leerkrachten om te werken aan 
pesten. Enkele van hun initiatieven: laagdrempelige pestmeldpunten, speelplaatswerking, uitwerken van een pest-
beleid. Klik hier voor het praktijkvoorbeeld. 

Bespreek het thema welbevinden en pestpreventie op de ouderraad en schoolraad.
Vraag info aan de school over hun pestbeleid. Wat wordt er preventief gedaan? Welke stappen worden genomen 
bij pestsituaties? Ga in overleg met de school over hoe de ouders geïnformeerd en betrokken kunnen worden.

Werk als ouderwerking samen met de leerlingen en de leerkrachten.
Zo maak je aan iedereen duidelijk dat de school tegen pesten is. Maak bijvoorbeeld een muur tegen pesten of een 
lied tegen pesten. Klik hier voor het praktijkvoorbeeld. 

Moedig ouders aan de schoolpoort aan om de vier stippen op hun hand te zetten. 
Plaats een foto van de leden van de ouderwerking met vier stippen op de hand op de communicatiekanalen van 
de ouderwerking, zoals FB, Instagram, website, …

Doe een selfie-actie! 
Laat zien hoe het anti-pestvirus zich verder verspreidt over de school, bij (groot)ouders en kinderen. 

Werk 1 van de 4 stippen wat dieper uit en ga ermee aan de slag! 
STIP IT – Actiefiche voor ouderwerkingen

Vraag bij je ouderkoepel een infoavond aan rond (cyber)pesten of communicatie met je kind. 
www.go-ouders.be, www.koogo.be, www.vcov.be.   

….

Brochure Pesten aanpakken: wat kunnen ouders doen?
Downloaden via website van:  GO! ouders, KOOGO (Pesten helemaal openklikken),  of VCOV. 

Kijk op www.veiligonline.be. 
Bestel de folder voor ouders van Kies Kleur tegen Pesten via www.kieskleurtegenpesten.be. 

STIP IT – Actiefiche voor ouderwerkingen.

Als ouders meer willen lezen over pesten?
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https://www.koogo.be/aan-de-slag/praktijkvoorbeelden/stippenwandeling
https://www.vcov.be/ouderinfotheek/examples/Onze-oudervereniging-kiest-kleur-tegen-pesten
http://www.go-ouders.be/freinetschool-triangel-bouwt-een-muur-tegen-pesten
https://kieskleurtegenpesten.be/wp-content/uploads/2019/11/stip_it_-_actiefiche_voor_ouderwerkingen.pdf
http://www.go-ouders.be
https://www.koogo.be
https://www.vcov.be
http://www.go-ouders.be/brochure-pesten-aanpakken-wat-kunnen-ouders-doen
https://www.koogo.be/voor-ouders/welbevinden
https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/215_1535545170.pdf
https://www.veiligonline.be
https://kieskleurtegenpesten.be
https://kieskleurtegenpesten.be/wp-content/uploads/2019/11/stip_it_-_actiefiche_voor_ouderwerkingen.pdf

