
 

Een inspiratiebundel, in het kader van de Week tegen Pesten 2021, 
om met kinderen en jongeren aan de slag te gaan rond de thema’s: 
weerbaarheid, emoties, vriendschap, groepssfeer, zelfvertrouwen, 
talenten, sociale media en pesten en om de problematiek hierrond 
bespreekbaar te maken. 
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Beste leerkracht, begeleider, (groot)ouder, geïnteresseerde 
 
Deze inspiratiebundel is geen grootschalige wetenschappelijke studie. Wij kunnen geen 
concrete antwoorden formuleren of oplossingen aanbieden.  

Met deze bundel willen wij wel handvaten aanreiken die jou kunnen ondersteunen in het 
aanpakken van pestgedrag op school en je helpen om kinderen en jongeren te  
empoweren. Het doel van deze bundel is het creëren van een positieve omgeving waar 
kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontplooien tot zelfzekere/veerkrachtige 
individuen met een eigen plaats binnen de samenleving. 

Lieve Swinnen (Lammertyn, Swinnen, 2017, p.114) omschrijft dat je door: het creëren van 
positieve relationele ontwikkelingen en (zelf)ervaringen, door verbondenheid en  
communicatie, door vriendschap, steun en bescherming, veerkracht kan ontwikkelen bij 
kinderen en jongeren. 

Definitie van veerkracht omschreven in de Van Dale (Van Dale Uitgevers, 2021)
Veer-kracht (de;v(m))
 1. De kracht van veer
 2. Soepelheid, lenigheid
 3. Kracht van lichaam en geest om zich snel te herstellen

Met vijf voor twaalf willen we aantonen dat het de hoogste tijd is om te werken aan die 
positieve omgeving. In deze bundel gaat het regelmatig over een schoolse context, dit 
omdat kinderen en jongeren het grootste deel van hun tijd hier spenderen en ze hier het 
meest in contact komen met leeftijdsgenoten. Dit wil niet zeggen dat de tips, teksten en 
activiteiten omschreven in deze bundel niet anders kunnen ingezet worden. Je kan het 
evengoed inzetten tijdens het begeleiden van activiteiten van je vereniging of op vakantie- 
of sportkamp, of probeer het thuis eens uit onder je eigen gezin (familie). 

Daarnaast is het niet enkel de bedoeling om jou als lezer te informeren, maar ook de 
kinderen en jongeren ‘nieuwe’ inzichten te geven in bepaalde situaties. Geef ze hierbij de 
tijd en ruimte om dit op hun eigen tempo te doen en te verwerken. Sommige activiteiten en 
teksten kunnen confronterend overkomen. 

Doing things right versus doing right things 
Om als leerkracht, begeleider of ouder het juiste te kunnen doen, moet je jezelf steeds de 
vraag stellen: doe ik het op de juiste manier? Ieder kind is anders. Ieder kind heeft zijn 
eigen karakter, zijn eigen waarden en normenkader, zijn eigen verhaal. Het is dan ook  
belangrijk om rekening te houden met de kinderen en de samenstelling van de groep bij 
het uitvoeren van de activiteiten.  

Gebruik je hierbij enkel de informatie of slechts enkele activiteiten? Pas je de activiteit aan 
of gebruik je toch liever andere materialen en technieken? Je hoeft dit document niet 
nauwgezet op te volgen. Het is bedoeld om te inspireren, te motiveren, te stimuleren en 
te faciliteren. 



5 voor 12
Dat pesten een groot probleem vormt binnen onze maatschappij kunnen we niet ont- 
kennen. Zoals omschreven op de website van Kies kleur tegen pesten (z.d.), kunnen we 
opmerken dat ‘één op de zes kinderen in Vlaanderen tijdens hun jeugd geconfronteerd 
worden met pestsituaties. Één op de dertig kinderen heeft er dagelijks mee te maken. En 
één op de drie van de Vlaamse jongeren geeft aan zich niet goed te voelen in hun vel.’   

Als leerkracht, begeleider, ouder… willen we dat onze kinderen hun plaats vinden binnen de 
samenleving en dat ze alle kansen krijgen om zich op een volwaardige manier te kunnen 
ontplooien. Als we naar voorgaande resultaten kijken, zien we dat pesten hier een  
negatieve invloed op kan hebben. Jongeren worstelen met hun mentaal welzijn! Om hierop 
in te spelen moeten we ons eerst een beeld vormen van wat pesten nu eigenlijk is. 

In het boek Pesten op school (Emmerechts, S., 2001, p.12) vinden we de definitie van Dan 
Olweus, die beschouwd wordt als de grondlegger van het onderzoek naar pesterijen op 
school, terug: 
‘Pesten of treiteren is antisociaal, agressief gedrag waarbij het slachtoffer herhaaldelijke 
en langdurig negatieve handelingen van materiële, fysieke of psychische aard moet 
ondergaan door één of meerdere pestkoppen.‘ 

Pesten en plagen worden heel vaak met elkaar vergeleken. Ook al kunnen beide kwetsen, 
toch zijn er duidelijke verschillen. Als men spreekt over plagen, dan heb je het over bij- 
voorbeeld grapjes maken. Het is een beetje zoals ruziemaken. Kinderen hebben hier niet 
de intentie om elkaar te kwetsen. Plagen gebeurt ook meestal onder vrienden.  
Als we over pesten spreken, dan gaat het om de keuze om iemand (herhaaldelijk, telkens 
tegen dezelfde persoon) te kwetsen of pijn te doen. Er is meestal sprake van een machts- 
onevenwicht. Pestsituaties hebben meestal negatieve gevolgen, zoals: angst, verdriet, 
(sociaal) isolement, onzekerheid, slechte schoolresultaten of in het slechtste geval school-
uitval, lichamelijke of psychische klachten of delinquent gedrag (Deboutte, Schuerman, 
Neuts. 2010, p.101).

Pesten kan direct of indirect zijn, opvallend en zichtbaar of onderhuids en geniepig. Tevens 
kan pesten in verschillende vormen, zoals: verbaal pesten, fysiek pesten, materieel pesten, 
relationeel (sociaal) pesten of cyberpesten. 

Opbouw
Deze inspiratiebundel bestaat uit vijf inspiratiedagen met een verschillend thema. Alle  
boeken die in dit document vermeld worden, zijn uit te lenen in de bibliotheek (Willebroek), 
waar nog tal van (voor)lees, inspirerende en informatieve boeken te vinden zijn. 

Gevoelige maandag staat in het teken van emoties.
Overtuigende dinsdag staat in het teken van zelfvertrouwen en groepsvertrouwen.
Chaotische woensdag staat in het teken van inzichten, structuur en samenwerken.
Digitale donderdag staat in het teken van sociale media. 
Reflecterende vrijdag staat in het teken van waarden, normen en afspraken.
 

Met 5 voor 12 willen we ‘werken rond het thema pesten’ niet beperken tot de Week 
tegen Pesten. Deze inspiratiebundel wil een aanzet geven, door het aanbieden van 
informatie, tips en activiteiten, om hier langdurig mee aan de slag te gaan.   



 

Gevoelige maandagGevoelige maandag
‘De mate van iemands emoties varieert omgekeerd evenredig met zijn 

kennis van de feiten.’ - Bertrand Russell



 

Maak een zelfportret en geef antwoord op de vragen:
Wat maakt jou boos? Waar word je verdrietig van? Wie kan jij vertrouwen? Waar ben je 
bang van? Wat kan je goed of niet goed? Waar word je blij van?

Hoe?
Je kan jezelf tekenen of een sjabloon gebruiken. Maak gebruik van woorden, 
tekeningen, afbeeldingen... Maak een collage van materialen uit tijdschriften en kranten.

Vreugde, woede, schaamte, verdriet, angst…  
Emoties, iedereen kent en voelt ze dagelijks. Het ene moment ben je heel gelukkig en het 
andere moment weer niet. Wat er doorheen de dag gebeurt, heeft een invloed op hoe we 
ons voelen. Hoe we onze gevoelens uitdrukken, is niet altijd even gemakkelijk. Sommigen 
laten hun emoties de vrije loop, anderen durven ze nauwelijks te uiten. Gevoelens van 
anderen (h)erkennen kan op zich ook een uitdaging zijn. 

TIP!

Start iedere ochtend met de vraag: ‘Hoe voel je je vandaag?’. 
Door deze vraag te stellen voelen kinderen zich niet enkel gehoord, je bouwt ook 
de gewoonte op om over gevoelens te praten.

Herkennen van emoties
Laat de kinderen ze (her)kennen en stel volgende vragen:
• Wat merk je aan de gezichtsuitdrukking? (mond, neus, ogen…)
• Wat merk je aan de lichaamshouding? (armen, benen, hoofd…)
• Wat merk je aan de kleuren? (fel, donker, zwart/wit of kleur…)

Hoe?
Toon verschillende beelden in de kunst waar één of meerdere 
emoties wordt afgebeeld.Kies hiervoor enkele beelden die 
duidelijk emoties weergeven, zoals De Schreeuw van Edvard 
Munch. 
Tip: je kan samen met de kinderen de emoties uitbeelden.

© Edvard Munch - De Schreeuw  
(wikipedia,2021) 

Tableau vivant of levend schilderij
Geef ieder kind willekeurig een beeld dat ze zo goed mogelijk proberen na te bootsen. 
Probeer ook de kleuren, achtergrond en sfeer na te bootsen. Je kan je hierbij 
verkleden, gebruik maken van doeken en meubelstukken of een tekening maken voor 
de achtergrond. Maak hier vervolgens een foto van.

Begrijpen, herkennen en omgaan met gevoelens is een belangrijke stap in de 
ontwikkeling van weerbaarheid. We moeten hierbij kijken naar de lichaamstaal van een 
ander en luisteren naar hoe hij/zij reageert. Niet enkel verbale communicatie (wat we 
horen), maar ook non-verbale communicatie (onze lichaamstaal) speelt hierbij een belang-
rijke rol. 

Probeer je daarom eens te verplaatsen in de schoenen van een ander. 
Voel wat een ander voelt en probeer te denken wat de ander denkt. 

 



  

Emoties uitdrukken 
Laat de kinderen rondstappen in een grote ruimte binnen of buiten. Fluister bij één van 
hen een emotie (zoals: woede, vreugde, verdriet, angst) in de oren. Laat hem of haar 
deze emotie uitbeelden. De andere kinderen proberen de emotie op te sporen en na te 
bootsen. Wacht enkele minuten en vraag dan aan een andere leerling over welke emotie 
het ging. Hebben ze de juiste emotie van elkaar kunnen aflezen?  

* Je kan ook om de beurt emoties roepen en de kinderen ze meteen laten nabootsen in groep.

Emoties bepalen mee je gedragingen. Ben je heel gelukkig, dan gaat de tijd snel vooruit, 
sta je stevig in je schoenen en kan je heel wat bereiken. Heb je een slechte dag en voel je 
je wat ongelukkig, dan zal de tijd trager gaan, het zal een negatief effect geven op 
prestaties,… 

Vraag: Wie heeft een hobby? Doe je dit thuis of in een vereniging? 
Wat vind je er zo leuk aan?

Waarom een hobby belangrijk is in het ontwikkelen van zelfvertrouwen en positieve 
emoties? Als je iets kan doen met jouw talenten voel je je meestal wel gelukkig. Je gaat je 
er sterker door voelen. Het geeft een boost aan zelfvertrouwen. Naast het ‘kunnen’ uit-
voeren van je talenten, is het belangrijk dat dit gebeurt in een positieve en veilige  
omgeving. Een plaats waar je talenten erkend worden en waar je in alle vrijheid en/of in 
aanwezigheid van anderen deze kan beoefenen. Het beoefenen van een hobby bevordert 
en stimuleert een kind tot sociaal gedrag (interactie). 

Het aanleren van nieuwe vaardigheden stimuleert het ontwikkelen van zelfvertrouwen.  
Heel wat kunstenaars maken gebruik van hun emoties als inspiratiebron voor hun kunst-

Muziek, kunst en emoties
Speel verschillende soorten muziek af (klassiek, rock, jazz, folk, R&B…) en laat de 
kinderen tekenen wat ze voelen bij de muziek. Zoals bijvoorbeeld lijnsoorten (kriebel-
lijnen bij drukke snelle muziek of een strakke lijn bij kalmere tonen) of door een figuur te 
bedenken die bij de muziek past.

Action Painting
Toon het werk van Jackson Pollock. Hij staat bekend om zijn ‘dripping’ techniek. Hierbij 
vult hij een blik met verf dat onderaan voorzien is van een kleine opening waaruit de 
verf loopt. Hij hangt het blik met een touw boven zijn schilderdoek en laat het blik boven 
het doek slingeren. De verf loopt uit het blik en drupt een patroon op zijn doek.

Hoe? 
Maak gebruik van kartonnen bekers en prik een gaatje in de onderkant. Met wasknijpers 
kan je het bekertje aan een touw hangen en vervolgens zelf laten slingeren boven een 
blad papier op de grond. Hoe snel, hoe traag of in welke richting je de beker laat 
slingeren, hangt af van de muziek.



 

Ritmische emoties
Ook met instrumenten, die je al dan niet zelf maakt, kan je muziek nabootsen. Denk 
maar eens aan films. Als het stormt hoor je vaak luide, zware, drukke muziek met een 
boze toon. Bij mooi (lente)weer hoor je vaak zachte, frisse opgewekte tonen. Probeer 
het zelf eens uit!

Geen nood, ook zonder muziekinstrumenten kan je deze opdracht uitvoeren. Ga in een 
kring staan en laat de kinderen het geluid van een storm nabootsen door te stampen 
met hun voeten (eerst zachtjes en dan heel hard). Laat de kinderen daarna mooi weer 
nabootsen door te klappen in hun handen. Probeer hierbij verschillende geluiden met 
de voeten en de handen te maken. 

BOEKENTIP!
‘Ik heb een geheim’ geïllustreerd door Marta Fàbrega
Het boek maakt pesten bespreekbaar en wil de discussie tussen 
kinderen over het leren praten over gevoelens, geheimen en problemen 
op gang brengen.  

BOEKENTIP!
‘Een boek vol gevoelens en 1 goudvis’ van Marjan Gerarts
Vijf gevoelens uitgebreid uitgelegd aan de hand van voorbeelden, 
weetjes, kleurtekeningen, oefeningen en tips om met deze emoties om 
te gaan.

BOEKENTIP!
‘Ja en nee: gevoelens’ van Pauline Oud



 

OVERTUIGENDE DINSDAGOVERTUIGENDE DINSDAG
“Veerkracht ontstaat alleen als je erop durft te vertrouwen dat je hart je 

erdoorheen zal slepen” - Mark Nepo



 

‘Zelfvertrouwen is niet aangeboren, maar het vermogen om het te ontwikkelen wel. Om 
zelfvertrouwen te krijgen moet elk kind met welke aard of welk temperament ook, zijn 
aangeboren ontwikkelingsdrang kunnen volgen. Pas als een kind probeert te doen wat 
zijn ontwikkeling hem aangeeft, krijgt hij zelfvertrouwen. En anders moeten we er dus wel 
voor zorgen dat hij die mogelijkheid krijgt.’ (Schiet, 2005, p.10) 

Verlegen of angstige kinderen gaan vaak geen uitdagingen aan. Ook kinderen die soms 
druk zijn en veel sociale contacten hebben, kunnen zich verlegen of angstig opstellen bij 
‘nieuwe’ en ‘onbekende’ beproevingen. Leer kinderen om te gaan met hun verlegenheid 
of angst. Het is echter van belang om rekening te houden met de wensen, de behoeften 
en het tempo van het kind. Probeer niets te forceren maar ga stap voor stap in op het 
thema, maak opdrachten laagdrempelig en daag ze pas uit als ze zelf aangeven dat ze 
hier klaar voor zijn. Wees een voorbeeld, verwacht niet van een ander wat je zelf niet zou 
doen. Pas als aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen kinderen zich weerbaar opstellen 
en kunnen ze eigenwaarde en zelfvertrouwen ontwikkelen.

Bucketlist uitdaging!
Maak een lijstje van alles waar je heel goed in bent en wat je graag doet (talenten), rang-
schik ze van best naar goed of oké. Maak daarnaast een lijstje met alles wat je niet zo 
goed kan en niet durft te doen (angsten), maak hierbij dezelfde rangschikking maar dan 
van erg naar minder erg.  
Ga de uitdaging aan en probeer een angst te overwinnen door het onderste op je lijstje 
(hetgeen waar je een beetje bang voor bent of niet zo heel goed kan) uit te testen!

Ben je niet alleen? Of zit je in de klas? Vergelijk elkaars lijstje even, misschien kan een 
leeftijdsgenootje je wel helpen bij het overwinnen van je angst. Misschien heeft hij/zij 
dezelfde angst of is dit net zijn/haar talent!

Zelfvertrouwen bij kinderen groeit door dingen te doen. Het is wel belangrijk om te weten 
dat kinderen hierbij belang hechten aan zelfstandigheid, maar tegelijkertijd nog 
afhankelijk en aanhankelijk zijn (Schiet, 2005, p.22). Geef kinderen de kans om zelf naar 
oplossingen te zoeken.

Met andere woorden, oefening baart kunst. Je leert door te vallen en weer op te staan. 
Als volwassene of begeleider moet je het kind hierbij ook kunnen loslaten. Enkel door dit 
te doen, kan het kind vat krijgen op situaties en weten hoe hij of zij hier in de toekomst op 
moet reageren. 

Als we spreken over pesten, merken we op dat “Pesten een groepsgebeuren” is. We 
mogen dus niet enkel oog hebben voor kinderen als individu, maar ook als groep en 
onderlinge betrokkenheid en positieve ervaringen binnen die groep stimuleren. 
Vertrouwen start altijd bij jezelf, maar als je voelt dat de groep waarin je je bevindt veilig 
en vertrouwd aanvoelt, dan kan zowel zelfvertrouwen als groepsvertrouwen versterkt 
worden.

 



  

Marga Schiet omschrijft in haar boek ‘Je kunt het: zo stimuleer je zelfvertrouwen bij 
kinderen van 0-9 jaar’ (2005, p.52-66) tien bouwstenen voor de ontwikkeling van 
zelfvertrouwen: 

Jouw reflectie
Plaats de kinderen per twee. Één van de twee kinderen is ‘de spiegel’. Als het ene kind 
een beweging maakt, probeert de ander (de spiegel) zijn bewegingen ‘gelijktijdig’ na te 
doen, zoals een reflectie. Probeer hier te werken met een rotatiesysteem, zodat ieder 
kind eens een spiegel kan spelen en oog in oog komt te staan met alle andere kinderen 
uit de groep. 

Ik ken jou en jij kent mij
Plaats de kinderen per twee. Doe dit als begeleider zelf, zodat de groepjes gemengd zijn 
(kinderen die niet vaak met elkaar spelen). Het is de bedoeling dat de kinderen even tijd 
maken om elkaar ECHT te leren kennen. 

Geef de kinderen 10-15 minuten de tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Ze moeten 
zoveel mogelijk informatie over elkaar verzamelen. Na 15 min. krijgen de kinderen 15-30 
min. (hangt af van factoren, leeftijd, groep…) de tijd om een tekst te schrijven waarin ze 
de ander voorstellen. Als iedereen klaar is, stellen ze hun partner voor aan de rest van 
de groep. 

Let op: Met deze opdracht leren de kinderen elkaar een beetje kennen, 
dit is een opzet!

1. geef liefde 
2. geef veiligheid, verzorging, vertrouwen 
3. belonen en waarderen 
4. corrigeren als het nodig is 
5. heb respect voor privacy 

6. geef structuur 
7. erkennen van gevoelens 
8. omgaan met frustraties en tegenslag 
9. regelmaat en rituelen 
10. aanmoedigen 

Kleine kinderen spelen vaak naast elkaar, op hetzelfde moment en met hetzelfde 
materiaal. Dit noemen we ‘parallel spel’. Naarmate kinderen ouder worden, spelen ze 
minder met ‘iets’ maar spelen ze met ‘elkaar’. Dit noemen we ‘sociaal spel’. Het belang van 
‘de activiteit’ verschuift naar het belang van ‘vriendschap’ (Michiels, Kuppens, Grietens, 
2010, p.47-48). 

Vriendschappen ontstaan niet zomaar. Soms heb je helemaal geen contact met iemand, 
terwijl deze persoon dezelfde interesses heeft. Door in interactie te gaan met elkaar leer 
je elkaar beter kennen.

Als kinderen met elkaar spelen, kunnen we verschillende rollen onderscheiden. Zo zien 
we dat sommigen het spel leiden, anderen volgen of meedoen en enkelen niet meedoen 
of uitgesloten worden. Om zelfvertrouwen en groepsvertrouwen te ontwikkelen, is samen 
spelen belangrijk en iedereen moet eens een andere rol op zich kunnen nemen.



 

Blind vertrouwen
Ga met de kinderen naar buiten en bouw een parcours. Je kan gebruik maken van 
takken, kledingstukken, speelgoed… Laat de kinderen in een rij staan en blinddoek de 
eerste. Laat de tweede in rij instructies roepen hoe hij/zij veilig doorheen het parcours 
kan wandelen.

Pas op! De randen van het parcours geven de grens aan! Zet je een stap buiten de 
grens, dan moet je opnieuw. Verder is het de bedoeling dat ieder kind het leiderschap 
op zich neemt en de ander het traject ‘veilig’ tot aan de eindstreep loodst. 7

Spannender? Maak twee teams die het tegen elkaar opnemen. Het eerste team dat 
veilig de eindstreep haalt, wint!

Hou de blinddoek bij de hand en maak met de hele groep een kring. Neem om de beurt 
een plaats in de kring en doe de blinddoek om. Laat je zachtjes achterover vallen en 
vertrouw erop dat de anderen je opvangt!

Soms heeft de groep nood aan een pauze. Samen tot rust komen, kan ook een positieve 
invloed hebben op het ontwikkelen van groepsvertrouwen. Na een drukke dag van leren 
en spelen een moment van bezinning of meditatie inlassen, helpt bij het verwerken van 
de gewonnen informatie van die dag. Je kan hierbij bepaalde verwachtingen voorop- 
stellen. Zoals gewoonte (op het einde van iedere schooldag), maar maak het geen 
verplichting. 

TIP!

Leuke locaties hiervoor zijn: 
het speeltuintje in Brouwershof
het speelbos in het Broek (hier staat vlakbij het onthaalcentrum een leuke 
blokhut). Neem wel even contact op met de vereniging Natuurgidsen Broek-
gebieden.

Yoga
Ga met de kinderen naar buiten of naar een grote open ruimte. Zie dat iedereen zijn 
eigen plaats in de ruimte kan nemen. Laat de kinderen om de beurt een yoga houding 
voordoen en benoemen, de rest neemt deze houding over. 

Tip: Laar je inspireren door het boek: Van top tot teen, van Eric Carle 
of het spel: Little Yoga

“De positieve fysieke en emotionele uitwerking van die mindfulnessmeditatie op volwas-
senen heeft, is ook van toepassing op kinderen”. Zo formuleert Christopher Willard het in 
zijn boek kinderen en mindfulness (2010, p.24). Door aan meditatie te doen, kunnen kin-
deren hun talenten versterken, het nodigt uit tot improvisatie en leert hen technieken om 
zichzelf te troosten en kalmeren. Ze kunnen dit alleen of in groep uitoefenen.   

BOEKENTIP!
‘Kinderen en mindfulness: Leer je kind focussen en ontspannen’ 
van Christopher Willard



 

CHAOTISCHE WOENSDAGCHAOTISCHE WOENSDAG
“Het leren is een natuurlijk proces dat de mens spontaan uitvoert, niet 

door het luisteren naar woorden, maar door het opdoen van ervaringen 
in zijn omgeving” - Maria Montessori



 

Actie reactie
Laat de kinderen in een rij plaatsnemen op de grond. Toon een lijntekening (bv. een 
boom) aan het kind dat achteraan in de rij zit. Hij/zij tekent dit op de rug van het kind 
dat voor hem zit, die tekent het weer op de rug van de volgende, zo tot de laatste in rij 
de tekening ontvangt en het vervolgens tekent op een blad papier. Vergelijk vervolgens 
de oorspronkelijke tekening met de tekening gemaakt door de laatste in rij. Wat valt op? 
Zien we verschillen? Hoe zou dat komen?  

Wat gemakkelijker? Plaats de kinderen in een kring en fluister in het oor van één kind 
een zin. Laat de zin al fluisterend rondgaan. De laatste in de kring zegt de zin hardop 
voor. Stel hierbij dezelfde vragen. 

Actie en reactie, van het ene komt het andere. We kunnen bepaalde reacties van mensen 
op acties voorspellen of verwachten. Maar niet iedereen reageert op dezelfde manier en 
soms is die reactie net iets wat we helemaal niet verwacht hadden. Een actie kan meer-
dere reacties tot gevolg hebben en zo een hele keten aan reacties veroorzaken. Als we 
het over acties hebben tussen mensen, spreken we over sociale signalen of informatie uit 
de sociale omgeving (zoals communicatie, handelingen…). Hoe informatie uit de sociale 
omgeving (sociale signalen) geïnterpreteerd wordt, doet ieder kind anders. 

We kunnen 6 mentale processen onderscheiden bij het verwerken van en het reageren op 
sociale signalen:
1. Decoderen van sociale signalen (ontcijferen van het gedrag: wat is er gebeurd?) 
2. Interpreteren van sociale signalen (motivatie: wat schuilt er achter het gedrag?) 
3. Formuleren van doelen  (welke uitkomst wil ik uit deze situatie?) 
4. Formuleren van mogelijke reacties 
5. Kiezen van een reactie 
6. Uitvoeren van de gekozen reactie  
 
Verdere toelichting over deze processen kan je lezen in het boek: Jij mag niet meedoen: 
Agressie tussen kinderen anders bekeken (Michiels, Kuppens, Grietens, 2010, p. 62-67).

Een voorbeeld:  
Je loopt over straat en ziet in de verte een vriend of vriendin. Je zwaait!  
Je verwacht of wenst dat hij of zij terug zwaait. Maar stel dat hij of zij dit niet doet, dat hij 
of zij de rug naar je keert en wegloopt. Je gaat jezelf afvragen of diegene je gewoon niet 
gezien heeft of niet met jou wil praten. In het eerste geval kan je het gedrag negeren of in 
het tweede geval kan dit negatieve gevoelens creëren (je voelt je verwaarloosd) waardoor 
je misschien ruzie krijgt. 

 

TIP!

Bekijk het filmpje ‘kettingreactie’ van Schooltv: Het Klokhuis - Kettingreactie 
van 2:30 min. tot 4:50 min. Hier worden nog enkele voorbeelden op een 
ludieke manier gebracht. 
(https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-kettingreactie/)



  

Om vat te krijgen op sociale signalen is wederzijdse interactie in een positief en veilig 
klimaat tussen kinderen nodig. We moeten hierbij niet enkel rekening houden met onze 
eigen gevoelens en dat van anderen (zie maandag) en het vertrouwen in onszelf en 
anderen (zie dinsdag), maar we moeten ook effectief samen kunnen werken en spelen. 
Pas als iedereen zich goed voelt binnen de groep, zal wederzijdse interactie mogelijk zijn. 

Bij het uitvoeren van groepsactiviteiten is het dan ook belangrijk dat kinderen, jongeren 
maar ook volwassenen niet in de ik-vorm denken, maar in de wij-vorm. 

Wat als?
Bedenk samen met de kinderen nog enkele scenario’s waarin deze acties en reacties op 
een ludieke manier verduidelijkt worden. Presenteer ze nadien als korte sketches. 

Tip: maak gebruik van een ‘verteller’ en ‘acteurs’.

Voorbeeld: het vlinderslageffect. Als ergens ter wereld een vlinder met haar vleugels 
slaat, ontstaat er aan de andere kant van de wereld een orkaan. Laat de kinderen 
verdere gevolgen bedenken. 

Tip: bespreek het spreekwoord ‘Van een mug een olifant maken’. 
Van een klein probleem een groter maken (overdrijven), 

wat vaak de aanleiding kan geven tot pestsituaties.
 

Let op: Houd hierbij rekening met de dynamiek van de groep. Het direct aanhalen van 
pestsituaties kan confronterend overkomen. Bewaak hierbij het overzicht en stuur 
indien nodig bij. Geef suggesties bij het bedenken van acties en reacties. 

Actie reactie, een wetenschappelijk spel van samenwerken
Bekijk nu het begin van het filmpje ‘Kettingreactie’ van Schooltv - Het klokhuis tot 
2:30 min. en van 4:50 min. tot 13:04 min. Ga samen met de leerlingen op zoek naar 
enkele voorbeelden van ‘Rube Goldbergmachine’s’.  

Tip: je kan hier theorie aan koppelen.
 Rube Goldberg, Cartoons, Wetenschap en natuurkunde, zwaartekracht, 
luchtdruk en de wetten van Newton (waaronder de 3e wet: actie-reactie). 

Laat de kinderen nu zelf hun eigen Golfbergmachine bedenken door het te tekenen in 
een cartoon. Laat ze vervolgens in groepjes van 2 tot 4 een Goldbergmachine ‘collage’ 
maken op A3. Voorzie hiervoor voldoende tijdschriften met afbeeldingen (zoals 
elektronische apparaten, dieren, speelgoed…). 



 

Teamwerk voor een grote kettingreactie
Ga nu aan de slag met wat grotere groepen of als één team en probeer een grote 
kettingreactie te maken. Voorzie hiervoor verschillende materialen zoals: rolletjes 
toiletpapier, knikkers, houten blokken, kapla blokken, domino stenen, tape, touw… 
Maak gebruik van de omgeving en laat de kettingreactie over de vloer lopen, maar ook 
over kasten, tafels of stoelen. 

TIPS!
1. Start met het maken van een kleine kettingreactie als kennismaking.

2. Spreek een ‘zone’ af. 
Vb. we maken een kettingreactie van 3 meter of van het ene tot het andere punt.

3. Maak gebruik van ieders talenten. 
Zoals eerder deze week besproken zullen er kinderen zijn die de leiderschap op 

kunnen nemen, dit is nodig! Maar ook hebben we nood aan creativiteit, techniciteit en 
iemand die beheerst te werk kan gaan. 

BOEKENTIP!
‘De betoverende werkelijkheid: Hoe we weten wat we zeker weten’ 
van Richard Dawkins 

Inspiratie nodig? Bekijk op youtube
• De videoclip van de Amerikaanse band OK GO! – This too schall pass 
• Der Lauf der Dinge van het Zwitserse kunstenaarsduo Peter Fischli en David Weiss

BOEKENTIP!
‘Het grote bètaboek: Natuurwetenschappen begrijpelijk 
voor kinderen’ 



 

DIGITALE DONDERdagDIGITALE DONDERdag
“Internetgebruikers vergeten soms dat ze via het net met mensen 

communiceren en niet met machines.” – Jo Van Hecke (Lammertyn, 
Swinnen. 2017. p.170)



 

Kinderen en jongeren, maar ook volwassenen die digitaal leven, leven in een Ik-Cultuur. 
Ze willen hun leven dagelijks ‘ten toon’ stellen. Dit doen ze aan de hand van selfies (foto’s 
van jezelf). Het sociale aspect van digitale media is dat het mensen wil en kan verbinden. 

Maar ook online ervaren kinderen en jongeren groepsdruk. Als ze iets online plaatsen, 
stellen ze zichzelf de vraag ‘wat zullen anderen van me denken of zeggen?’ Je wilt erbij 
horen! Het is belangrijk om je reputatie hoog te houden online. Pas als ze publieke 
waardering ontvangen, aan de hand van likes, krijgen ze een gevoel van erkenning en 
versterkt het hun zelfvertrouwen. De reacties die je krijgt van anderen spelen een rol in 
het ontwikkelen van een (positief) zelfbeeld (Lammertyn, Swinnen. 2010. p.119).

‘Hoe positiever een kind over zichzelf denkt, hoe meer zelfvertrouwen hij ontwikkelt’
- Marga Schiet (2005. p.23)

Voor de kinderen onder +/- 14 jaar
Neem het portret dat de kinderen op maandag hebben gemaakt er nog eens bij en laat 
de kinderen hernemen wat ze op hun portret hebben geformuleerd of getekend. Stel 
vervolgens de vraag: hoe denk je dat anderen jou zien? En hoe zou je jezelf liever zien? 
Laat de kinderen twee moodboards maken die een antwoord bieden op de vragen. 
Vergelijk nadien de 3 ‘portretten’. Welke verschillen kan je opmerken? Bespreek!

Voor de kinderen vanaf +/- 14 jaar
Vraag aan de kinderen of ze een profiel op sociale media hebben. De meeste jongeren 
op die leeftijd hebben dit wel. Laat ze hun profiel vergelijken met het portret dat ze op 
maandag hebben gemaakt en vraag aan de kinderen welke verschillen ze opmerken. 
Bespreek! 

Digitaal Zelfportret (voor alle leeftijden)
Laat de kinderen nu een nieuw zelfportret of ‘selfie’ maken. Laat de kinderen vrij in 
hun keuze bij het gebruik van materialen, technieken en media. Waarschijnlijk zal hun 
nieuw portret een combinatie zijn van de goede (en slechte) eigenschappen die ze be-
noemd hebben.  

Hoe ga je als leerkracht, begeleider of ouder om met het overheersende mediagebruik? 
Het medialandschap verandert steeds, er is een overgang van Generatie Z (van Zappen) 
naar de M-Generatie (van Multitasken en steeds online zijn) (Lammertyn, Swinnen. 2017. 
p.77).

Cyberpesten 
Cyberpesten heeft vaak een grotere impact op een individu dan ‘klassiek’ pesten, door-
dat het gebeurt via digitale weg. Het blijft niet binnen de school- of vrijetijdsomgeving, je 
neemt het mee naar huis en wordt er steeds mee geconfronteerd. Tevens is cyberpesten 
anoniem, kinderen en jongeren gaan hierdoor sneller en makkelijker zware fouten begaan 
(lelijke opmerkingen, verspreiden van beelden, bewerken van beelden…). 

Kinderen die online worden gepest geven zichzelf vaak de schuld, ze gaan zich isoleren 
en worden angstig. In het ergste geval ontwikkelen ze depressieve gevoelens. Ze houden 
niet veel sociaal contact, waardoor de sociale ontwikkeling belemmerd wordt. Maar je 
vraagt niet om gepest te worden (Lammertyn, Swinnen. 2017. p.168)!

 



  

Vormen van Cyberpesten (Onderwijs Vlaanderen, z.d.):
Cyberpesten kan via verschillende kanalen, zoals: chat, sms, e-mail, sociale media 
profielen… en het kan verschillende vormen aannemen, zoals:
• Hacken: in naam van de eigenaar berichten verspreiden. 
• Happy slapping: fysieke agressie dat gefilmd en verspreid wordt op het internet.
• Shaming: het verspreiden van negatieve informatie op het internet over iemand anders.
• Trolling: het bewust uitlokken van conflicten op het internet met emotionele of fysieke     
schade tot gevolg.
• Bodyshaming: het maken van ongewenste opmerkingen over iemands lichaam.
• Celebrity bashing: het beledigen van beroemdheden.
• Fake challenges of hoaxes: het verspreiden van valse nieuwsberichten of opdrachten. 
Sommige van deze berichten geven je een (vreemde) opdracht. Als je hem niet zou uit-
voeren zou er iets ergs gebeuren. Dit kan jonge kinderen bang maken. 

Cyberpesten, hoe herken je het? 
Laat de kinderen kennismaken met alle bovenstaande vormen van cyberpesten. 
Je kan dit doen aan de hand van een groepsgesprek. Toon enkele voorbeelden en stel 
hierbij enkele vragen:

• Wie van jullie heeft ervaring met cyberpesten?
• Wat is cyberpesten?
• Wie doet er aan cyberpesten?
• Ken je een vorm van cyberpesten? 
• Heb je zelf ooit al eens iets negatief verspreid over iemand anders op het internet? 
• Heb je ervaring in cyberpesten? Heb je ooit al één van deze ‘vormen ‘ van cyber- 
  pesten zien verschijnen?
• Wat kan je doen om het te stoppen? 

Opmerking: Ook volwassenen leren steeds nieuwe digitale media kennen. Ontdek sa-
men met de kinderen welke doeleinden webpagina’s hebben en hoe je ze gebruikt. Zo 
kan je gericht ‘coachen‘ en help je het kind op weg in het gebruik van deze sites.

Cyberpesten tegengaan en mediawijs opvoeden 
Tip: op Facebook en Instagram kan je kwetsende berichten en profielen rapporteren. 

Verzamel ook online bewijzen van het pesten: filmpjes, screenshots,…  
(Lammertyn, Swinnen. 2017. p.189)

Discipline is belangrijk. Maak afspraken met de kinderen rond het gebruik van sociale 
media en digitale toepassingen (bv. enkel op bepaalde momenten van de dag, na het 
maken van huiswerk of een tijdslimiet).

Schermtijd, gaat dat altijd over tijd? 
De ene schermtijd is de andere niet! Soms is de vraag niet hoe lang schermtijd duurt, 
maar wel wat jouw kind met al die schermtijd doet (Medianest. 2019. p.46)!

Groepsselfie
Maak samen met de kinderen een ‘groepsselfie’ om de week positief af te sluiten. 

Tip: je kan 4 stippen op je hand tekenen om te tonen 
dat jullie als groep strijden tegen pestgedrag! 

•  Webtips: www.medianest.be en www.mediawijs.be



 

REFLECTERENDE VRIJDAGREFLECTERENDE VRIJDAG
“You can’t go back and change the beginning, but you can start where 

you are and change the ending” - C.S. Lewis



 

Doorheen de week hebben we gewerkt rond gevoelens, zelfvertrouwen en groeps- 
vertrouwen, weerbaarheid, de (mogelijke) gevolgen van sociale interacties, de impact van 
sociale media op ons leven en de relaties met anderen. Het woord pesten zal doorheen 
de week meermaals vermeld zijn geweest, al dan niet door de opdracht te formuleren of 
doordat de kinderen het onderwerp zelf aanhaalden tijdens de activiteiten.  

Maar wat is pesten en tegen welke waarden, normen en regels gaat pestgedrag in? Door 
met kinderen te praten over wat pesten is en welke gevolgen het met zich mee kan 
brengen, worden ieders waarden, normen en grenzen besproken. Om een veilige en 
positieve (school)omgeving te creëren waar ieder kind zich optimaal kan ontplooien, is 
het belangrijk dat ieder kind kan aangeven waar ze zelf belang aan hechten en wanneer 
bepaalde ‘situaties’ hun grens overschrijden. Wederzijds respect is hier van toepassing. 

Een groot debat rond pesten. Waar of niet waar? Akkoord of niet akkoord? 
Schuif alle stoelen en tafels aan de kant of ga naar buiten met de kinderen, voorzie vol-
doende plaats. Teken met krijt (of plak met tape) twee grote vakken op de grond. Duid 
aan dat het ene vak staat voor: ‘Waar of Akkoord’ en het andere voor: ‘Niet waar of Niet 
akkoord’. Er worden verschillende stellingen geformuleerd, waarop de kinderen 
vervolgens een vak kiezen. Gaan ze akkoord of denken ze dat de stelling waar is? Dan 
nemen ze plaats in het ene vak, zo niet nemen ze plaats in het andere vak. Neem na 
iedere stelling even de tijd om in debat te gaan. Wat denken de kinderen erover? Hoe 
denken ze dat dit nu is in hun groep? Wat zouden ze zelf veranderen? Welk advies 
zouden ze geven? 

Let op! 
Maak hier duidelijke afspraken. Het is de bedoeling dat ieder kind vrij zijn mening kan 

uitdrukken zonder dat er conflicten ontstaan. Heb respect voor ieders antwoord en 
probeer samen met de kinderen te zoeken naar mogelijke oplossingen bij obstakels. 

Let op! 
Hier kunnen zware en soms moeilijke onderwerpen besproken worden. Pas de 

stellingen aan, indien nodig! Stel zelf stellingen op of laat de kinderen zelf stellingen 
bedenken. Stuur bij indien nodig en let op de dynamiek van de groep. 

Geen plaats? Voorzie dan groene (akkoord) of rode (niet akkoord) kaartjes die de 
kinderen in de lucht kunnen houden. 

De rechten van het kind (Universele rechten van het kind als inspiratie)
Pestgedrag heeft vaak betrekking op de fundamentele basisrechten die de Verenigde 
Naties formuleren in het Verdrag Inzake de Rechten van Het Kind. Het kan hierbij gaan 
om ‘uiterlijke kenmerken’, zoals: ros haar, bruine ogen, sproeten, het dragen van een 
bril, gestalte, kleding. Maar ook ‘sociale- economische- en culturele kenmerken’, zoals: 
de thuissituatie, financiële situatie, etnisch-culturele achtergrond, geloof of seksuele 
geaardheid, kunnen een aanleiding geven tot pestsituaties. 

Door kennis omtrent deze basisrechten te vergroten kan je misschien pestgedrag 
verkleinen. Overloop met de kinderen volgende stellingen en vraag of zij hiermee al 
geconfronteerd werden. Op welke manier? Wat vonden ze ervan? 

 



  

• Ieder kind heeft het recht om zichzelf te zijn. (Vrij van discriminatie, denk aan etnisch 
culturele achtergrond, geloof, subculturen, waarden en normen …).
• Ieder kind heeft het recht zij/haar talenten te beoefenen.
• Ieder kind heeft recht op welzijn (verzorging, voeding, ondersteuning…).
• Ieder kind heeft recht op onderdak.
• Ieder kind heeft recht op onderwijs.
• Ieder kind heeft recht op een vrije mening.
• Ieder kind moet dezelfde waarden en normen delen.
• Ieder kind heeft recht op privacy.
• …

Stellingen over pesten
• Pesten doe je niet alleen.
• Kinderen die toekijken, pesten ook.
• Kinderen die pesten, zijn zelfzeker en hebben nooit problemen.
• Iemands kleren scheuren of boeken bekladden, is ook pesten.
• Iemand slaan, schoppen, of pijn doen is pesten.
• Praten achter iemand zijn rug, al dan niet digitaal, is pesten.
• Als je ziet dat iemand gepest wordt, keer je je om en vertel je dit aan niemand.

Pesten doe je niet alleen, zoals eerder deze week al besproken: pesten is een groeps-
gebeuren. Als we pestsituaties zouden analyseren, kunnen we verschillende ‘rollen’ 
opmerken. Je hebt naast degene die pest ‘de pester’, degene die wordt gepest ‘het 
slachtoffer’ ook nog omstaanders, getuigen, verdedigers (die het slachtoffer onder-
steunen en opvangen) en bondgenoten (die fysiek of mentaal het pestgedrag onder-
steunen) (Onderwijs Vlaanderen. 2015. p.8). We moeten echter rekening houden dat 
achter ieder gedrag een reden schuilt. Dus ook achter pestgedrag. 

“Hoe groter de kennis over het probleem is, hoe beter, gerichter en succesvoller we het 
kunnen aanpakken, zeker wanneer deze kennis ons inzicht geeft in de oorzaken ervan, 

de risicofactoren die eraan ten grondslag liggen en de factoren die het in stand 
houden” 

(Michiels, Kuppens, Grietens. 2010. p.96)

Anonieme briefjes, een roep naar (zelf)reflectie
Stel de vraag: heb jij ooit eens iemand pijn gedaan (dit kan fysiek, materieel, of 
relationeel/sociaal zijn)? Wat deed je en wat was het gevolg? Wat zou je nu anders doen? 
Laat de kinderen anoniem antwoorden op de vraag door het op briefjes te schrijven. 
Verzamel alle briefjes en bespreek ze nadien met de groep of in kleinere groepen. 

Let op!
Het gaat over situaties die zich (waarschijnlijk) in het verleden hebben afgespeeld. Als 
je de briefjes bespreekt, laat de kinderen dan weten dat we dit doen om hun inzich-
ten te geven in pestgedrag. Niet om te oordelen over de daden die ze in het verleden 
hebben gedaan. Laat hen dit met een positieve en open houding doen. Vraag hen naar 
inzichten en wat ze zelf zouden doen als ze deze situaties in de toekomst zouden mee-
maken. 

Laat de kinderen hierbij zelf benoemen wat fout was in de situaties en welke 
oplossingen ze zelf zouden voorzien. Wat is wenselijk gedrag en wat is dat niet? 



 

Als je met kinderen wilt praten over ‘fout’ gedrag, laat hen dan niet spreken voor een 
ander (hij/zij zegt dat…, hij/zij heeft … gedaan) Als kinderen worden aangesproken op hun 
gedrag, laat hen dan ook inzien waarom ze hierop worden aangesproken. Het is altijd de 
bedoeling dat hier in de ik-vorm of wij-vorm wordt gesproken. Kinderen moeten zelf 
kunnen inzien wat ze fout hebben gedaan en wat ze beter wel hadden gedaan. 

Het allerbelangrijkste is dat ze hun gevoelens kunnen uiten. Stel dan ook gerichte vragen 
zoals: ik heb vernomen dat er iets gebeurd is. Wat heb je gedaan? Wat voelde je toen? 
Wat voel je nu? Wat zou je nu willen doen? Laat een kind altijd weten waarom hij bestraft 
wordt en pas de straf aan de situatie aan. 

Een hechte groep met gedeelde waarden en normen, afspraken en regels
Enkele suggesties om samen met de kinderen te ondernemen om een ‘veilig en 
positief’ (leer)klimaat te creëren. 

• Stel samen met de kinderen afspraken op die in groep nageleefd moeten worden.
• Bedenk een beloningsysteem om goed gedrag te stimuleren.
• Bedenk samen met de kinderen zinvolle straffen.
• Bij het straffen: bespreek samen met het kind of de kinderen waarom ze die straf 
krijgen. Laat hen zelf inzien en omschrijven welke fouten of fout gedrag ze hebben 
vertoond.
• Laat kinderen het goedmaken. Goedmaken maakt deel uit van de straf.
• Neem pestgedrag serieus!
 

TIP!

De No Blame-aanpak: 
Soms kan de groep zelf zoeken naar mogelijke oplossingen voor een conflict, 
bij deze aanpak wordt iedereen betrokken!

Bekijk het filmpje van Klasse. In de basisschool Klim Op in Sint Truiden maken ze van de 
leerlingen van het 5e of 6e jaar ‘kapitein’. Zij ondersteunen de andere (jongere) kinderen 
tijdens het project ‘Verbondenheid’, om pesten tegen te gaan. Een laagdrempelige eerste 
stap naar hulp. 
(https://www.youtube.com/watch?v=gJSmMX1dK_Q)



 

BIJLAGEN



Praat erover!
Waar kan je terecht? 

Om pestgedrag gericht te evalueren en aan te pakken (de situatie observeren en 
analyseren) is professionele hulp nodig. Met deze inspiratiebundel kunnen we je enkel 
informeren en uitdagen om iets rond het thema te doen, maar we kunnen geen concrete 
antwoorden en oplossingen formuleren om pestgedrag tegen te gaan. 

Ben je op zoek naar een luisterend oor? Bel, chat of 
mail met de vrijwilligers van Awel. Of wil je gewoon 
wat meer informatie? Het verhaal van anderen lezen?
Of jouw verhaal delen? www.awel.be

Ben je tussen de 12 en 25 jaar en heb je een vraag of een 
probleem? Bezoek de site van het JAC en neem deel aan een chat, 
mail, bel of spring gewoon eens binnen! De hulpverlener helpt je 
graag verder. www.caw.be/jac

Doet iemand jou fysiek of mentaal pijn? Word je lastig gevallen, 
word je gepest of uitgescholden? Ben jij slachtoffer van geweld? 
De professionele hulpverleners van 1712 luisteren naar 
jouw verhaal en geven je hulp, advies en verwijzen je indien nodig 
door. https://1712.be

Heb je het even moeilijk? Zit je met sombere gedachten? Weet je 
niet met wie je kan praten?
Zie je het even niet zitten? Ben je tussen de 10 en 20 jaar? Bij 
Tejo kan je terecht voor gratis hulpverlening. https://tejo.be/

Zit je met een concreet probleem? Zoek je gerichte 
hulp? Via de website ikzoekhulp.be vind je niet enkel 
de juiste hulpverlener, maar ook een activiteit, een 
boek of een blog die jou misschien kan verder helpen.
www.ikzoekhulp.be

Ben je op zoek naar een psycholoog in jouw buurt? 
Ga dan naar Vind-een-psycholoog.be.
www.vind-een-psycholoog.be

Bij Tele-Onthaal/106 kan je niet enkel overdag, 
maar ook ’s nachts terecht voor kleine of grote 
zorgen.
www.tele-onthaal.be



Ben je op zoek naar een psycholoog in jouw buurt? 
Ga dan naar Vind-een-psycholoog.be.
www.vind-een-psycholoog.be

Ook het Centrum voor Leerlingenbegeleiding helpt 
jou graag verder. Contacteer en maak een afspraak 
met het CLB die samen met jouw school werkt of 
praat anoniem via de CLB-chat. www.clbchat.be

Op de website van NokNok kunnen kinderen, jongeren 
en opvoeders terecht voor tips, opdrachten en verhalen 
om je beter te voelen in je vel. 
www.noknok.be

Op de website Nohate vinden kinderen, jongeren en 
opvoeders tips en tools om haatspraak en haatzaaien 
tegen te gaan. 
https://nohate.mediawijs.be

Op de website medianest vind je tal van tips, die je als 
leerkracht, begeleider of ouder informeert en wegwijs 
maakt in mediaopvoeding. 
www.medianest.be

Mediawijs helpt je digitale technologie en media 
‘actief, creatief, kritisch en bewust’ te gebruiken en 
begrijpen. https://mediawijs.be

Op de website van het expertisecentrum opvoedings- 
ondersteuning: ‘Expoo’ vind je alles over opvoeden en de 
leefomgeving van kinderen en jongeren. 
www.expoo.be

Op de website Groeimee vind je informatie, leuke 
tips en activiteiten om samen met je kind te doen 
rond opvoeding en de ontwikkeling van je kind. 
www.groeimee.be



Wat kan ik in de bibliotheek vinden?

Met deze lijst van boeken willen we jou op weg helpen in je zoektocht naar het vinden van 
(voor)lees- of informatieve boeken die passen binnen het kader van deze informatiebundel. 
Al deze boeken zijn te vinden in de plaatselijke bibliotheek (De Bib Willebroek), waar nog tal 
van (voor)lees, inspirerende en informatieve boeken te vinden zijn.





Boeken voor leerkrachten, begeleiders, ouders of 
geïnteresseerden
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