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Beste ouders,
Graag stellen wij onze werkgroep ‘Stip-it’ voor.
Deze werkgroep is achter de schermen volop bezig met het uitwerken van een
PestActiePlan (PAP) voor onze school.
Vorig schooljaar gingen we aan de slag met het verkennen van pestactieplannen
van andere scholen en dit jaar schrijven we ons schooleigen plan uit.
We hebben al een hele weg afgelegd, maar we zijn er nog lang niet!
Waarom een PestActiePlan (PAP)?







We willen preventief te werk gaan.
We geven kinderen een duidelijk signaal dat we pesterijen willen
aanpakken en dat we dit echt niet oké vinden. We willen zowel het gepeste
kind, de pester, als de stille getuigen/meelopers helpen.
We zorgen voor een warme en verbonden school– én klassfeer.
We komen als school, als één team, met een sterke visie naar buiten.
Elke leerkracht (kleuter én lager) pakt een pestprobleem met hetzelfde
stappenplan aan.

Hoe zijn we hieraan begonnen met de kinderen?
Het is bewezen dat, als er op de
speelplaats meer speelmateriaal
aanwezig is, kinderen zich minder
vervelen en er minder ruzies zijn.
Dank aan de werkgroep
speelplaatswerking om dit te
realiseren!
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Vorig schooljaar kwamen de vier stippen tijdens de ‘Week tegen Pesten’ grondig
aan bod.
STIP 1 : Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.
STIP 2: Ik praat erover als pesten mij bang/verdrietig maakt.
STIP 3 : Ik sluit niemand uit. Voor mij hoort iedereen erbij.
STIP 4 : Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die
gepest wordt.
Elk schooljaar worden de 4 stippen opgefrist, want ze zijn
elke dag opnieuw heel belangrijk.

Samen met de kinderen hebben we het verschil tussen ‘plagen’ en ‘pesten’
uitvoerig besproken.

Wij, als school vinden het belangrijk dat kinderen weerbaar worden en ruzies
zelf kunnen oplossen. Hiervoor wordt het stappenplan ‘samen op stap naar een
oplossing’ voorzien. (Met dank aan juf Sigrid voor de tekeningen!)
Hoe zal alles zichtbaar gemaakt worden?
De vier stippen, het verschil tussen plagen en pesten en het stappenplan ‘samen
op stap naar een oplossing’ gaan we zowel in de klas als op de speelplaats
zichtbaar maken.
Daarnaast creëren we voor de kinderen een hoek op de speelplaats waar ze
samen tot een oplossing kunnen komen. Deze hoek bestaat uit een herstelmuur
met brievenbus.
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Doet er zich toch een pestverhaal of een ruzie voor dat ze niet zonder hulp van
een juf of meester kunnen oplossen, dan kunnen de kinderen dit schriftelijk
melden. Dit kan, door een invulformulier te posten in de brievenbus of via mail
(mailadres volgt).
De juffen van de werkgroep gaan de berichten op regelmatige basis controleren.
In geval van pesten worden jullie als ouder samen met de klasleerkracht(en), de
collega’s van toezicht en CLB op de hoogte gebracht.
Hoe moet het nu concreet verder?
Sinds vorig schooljaar staat de werkgroep in nauw contact met Mw. Hilde
Leonard.
Zij is pedagoge en helpt schoolteams met o.a. pestactieplannen.
In januari hebben we een pedagogische studiedag waarbij we samen met
Mw. H. Leonard ons actieplan verder gaan uitbouwen.
Op dit moment staan we reeds in nauw contact met haar en biedt ze hulp waar
nodig.
De werkgroep Stip-it zal in januari ook een nascholing volgen omtrent de
‘no-blame-methode’. Verdere uitleg omtrent deze methode zullen jullie terug
vinden in ons definitieve PAP.
Zoals jullie merken, hebben we nog heel wat plannen voor de boeg.
Als ons PAP volledig afgewerkt is en alle collega’s een inkijk hebben gekregen en
zich goed voelen bij de uitwerking, krijgen ook jullie, ouders, dit document in
handen!
Maar eerst, gaan wij achter de schermen nog verder aan de slag om alles op punt
te zetten.
Er is nog een beetje werk, maar samen worden we sterk!

Met vriendelijke groeten,
Juf Annelies, juf Charlotte, juf Tessa en juf Sara.
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