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  Hoe werkt de “Preventieve Pestbuddy Methodiek"? 
 

De eenvoudige communicatielijnen, verantwoordelijkheid naar elkaar toe en zorg voor elkaar, zijn 

de sleutelbegrippen binnen deze aanpak. Het is een werkwijze waarbij de sociale controle beter 

wordt en de communicatie rond pestgedrag open en levendig blijft.  

  

De leerlingen worden hiervoor in groepen en kleuren ingedeeld.   

Wanneer er zich een ruzie of pestprobleem voordoet op de speelplaats, hanteren de leerlingen 

volgend stappenplan:  

  

1. Ik vraag hulp aan een buddy.  

2. Het probleem is nog niet opgelost, dus vraag ik hulp aan de kapiteins van L6. 

3. Wanneer de kapiteins het probleem niet alleen kunnen oplossen, melden ze dit aan de 

opperhoofden (leerkrachten). Zij bieden een luisterend oor en hulp om tot verzoening te 

komen.  

4. De zorgcoördinator/directie wordt ingeschakeld.  
  

Maandelijks is er een klasdoorbrekende activiteit die het groepsgevoel stimuleert.  

  

Op die manier leren kinderen/jongeren:   

 luisteren naar elkaar  

 elkaar eerst te helpen vooraleer naar een juf/meester te gaan  

 zelfstandig tot inzichten te komen  

 hun eigen aandeel in te zien  

 stil te staan bij het gevoel en effect van woorden/daden bij zichzelf en de ander(en)  

 verschillende mogelijkheden te ontdekken om het goed te maken  

 conflicten effectief op te lossen/te herstellen zonder verliezers 

 handvaten kennen om toekomstgericht verbindend om te gaan met elkaar.  
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De week tegen pesten: We doen mee! 
 

Jaarlijks nemen we ook deel aan de week tegen pesten met als symbool de vier stippen op de 

hand: STIP-IT De vier stippen symboliseren de vier afspraken rond pesten die wij ook als school 

onderschrijven:  
 

5. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen.  

6. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.  

7. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!  

8. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.  
 

Op deze manier bouwen we allen mee aan verbondenheid en duiden we dat dit de 

verantwoordelijkheid is van elkeen.  

 

Wat doen we op levensbeschouwelijk vlak?  
 

Elk jaar werken we ook klasdoorbrekend samen rond het levensbeschouwelijk anders zijn met 

als doel RESPECT op te brengen voor verschillen én gelijkenissen te duiden. 

Deze interlevensbeschouwelijke dialoog zet aan tot zelfreflectie, stimuleert SAMENWERKEN en 

oefent vaardigheden voor het leven in de realiteit van 

een multilevensbeschouwelijke samenleving.  
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