Signaalkaart pesten: de 6 pest-alerts!
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Tip
1 Weg met vooroordelen
Alle kinderen kunnen slachtoffer zijn van pesten, dus weg met vooroordelen dat alleen de kneusjes gepest worden.
Ook de jongen die goed kan sporten of het meisje dat populair is, kan slachtoffer zijn van pesten.
Het standaardprofiel van een slachtoffer of dader bestaat niet!
2 Neem signalen serieus
Als kinderen aangeven dat ze gepest worden of wanneer ouders hiervan melding maken in school, neem deze
signalen dan serieus. Ook al heb je het pesten niet kunnen waarnemen, het betekent niet dat er niet gepest wordt.
Het is voor kinderen vaak lastig om toe te geven dat ze gepest worden, dus elk signaal moet serieus genomen
worden. Bovendien kan pesten zo subtiel zijn dat slechts weinig leerlingen het waarnemen, daardoor kan het lijken
dat het niet voorkomt.
3 Doe onderzoekjes en testjes
Kinderen weten vaak goed wie door wie gepest wordt in de klas. Je kunt kleine onderzoekjes en testjes doen om er
achter te komen wat kinderen weten. Natuurlijk kan het beeld dat kinderen hebben vertekend zijn, maar het kan
goede aanwijzingen bevatten.

Pestgedrag is vaak moeilijk te herkennen. Deze 6 ‘alerts’ kunnen helpen om alert te zijn op pestgedrag.
Het betekent overigens niet dat er niet gepest wordt als er op alle alerts negatief wordt geantwoord.
Maar zelfs bij één positief antwoord is het tijd voor extra aandacht en misschien wel maatregelen.
Deze kaart is bedoeld om je te helpen om belangrijke signalen niet over het hoofd te zien.
Kinderen die gepest worden proberen vaak sociale
groepen waarin ze het risico lopen om gepest te
worden te vermijden. Deze vermijding noemen we
vluchtgedrag.
Voorbeelden zijn: alléén spelen op het schoolplein,
langdurig toiletbezoek of in de gang blijven hangen,
vrijwillig extra taken doen als de school uit is of
tijdens het speelkwartier.
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Let op vluchtgedrag

Bij pesten heeft iedereen zijn vaste rol, dit in
tegenstelling tot plagen. Als iets een plagerijtje lijkt,
kijk dan eens of het altijd dezelfde is die plaagt en
altijd dezelfde die moet incasseren. Bij pesten zien
we ook altijd meelopers en omstanders. De pester
staat meestal niet alleen, de gepeste wel.
Wees je ervan bewust dat pesten niet altijd uit grote
gedragingen bestaat, soms is het een stemmetje
imiteren of iemand nadoen, maar altijd in dezelfde
rollen.
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Kinderen maken ruzie en vechten, dit hoort erbij,
maar vaak hebben kinderen na afloop een
schuldgevoel of zoeken ze naar een manier om te
verzoenen. Elkaar voor een aantal dagen ontwijken
kan ook een manier van verzoening zijn. Bij pesten
zien we dat de pester meestal niet wil verzoenen en
ook niet begrijpt waarom. Schuldgevoel ontbreekt
omdat het slachtoffer het in zijn ogen verdient. Zie je
dat kinderen conflicten hebben, maar geen toenadering
zoeken dan is er misschien iets aan de hand.

Kinderen die gepest worden, vertonen soms signaalgedrag. Dit kunnen onschuldige gedragingen zijn die
aangeven dat er stress is: krabben, tics, vreemd
praten, opeens druk met iets bezig zijn, dromen.
Maar het kunnen ook ernstige signalen zijn zoals
vaak ziek zijn, buikklachten of zelfbeschadiging
(met een schaar in je arm snijden of jezelf opzettelijk
verbranden).
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Pesten is soms letterlijk fysiek grensoverschrijdend
en als iemand te dicht in de buurt komt kan dat
bedreigend zijn. Pesters gaan deze grens vaak subtiel
over door het slachtoffer even te duwen in het
langslopen terwijl ze boeken uitdelen, de weg te
blokkeren, onder de tafel met de voeten tegen de
stoel te duwen en soms door heel dicht op de ander
te staan. Fysiek grensoverschrijdend kan ook op
afstand door de ander aan te staren terwijl het
slachtoffer alles doet om de blik te ontwijken.
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Kijk naar rol-vastheid

Er is geen schuldgevoel of verzoening
Vaak wordt negatief gedrag afgedaan als een
plagerijtje. Als het een herhaling is dan gaat het
duidelijk om pesten. Een plagerijtje is leuk als het
eenmalig is. Herhaling kan ook voorkomen omdat
niet één leerling een geintje uithaalt, maar meerdere
leerlingen hetzelfde geintje uithalen met hetzelfde
slachtoffer.
Heb je een geintje vaker gehoord: stop het!
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