Inleiding
Hartelijk dank voor het aanvragen van het GRATIS lespakket “Samen maken we online het verschil”.
Met heel veel enthousiasme en plezier hebben onze pedagogisch professionals uit de projectgroep dit
lespakket voor jou samengesteld.
De recente lockdowns van de scholen hebben er voor gezorgd dat het pesten zich voor een groot deel
verplaatst heeft van het schoolplein naar de online wereld. De cijfers van De Kindertelefoon liegen er
niet om: 16,9% in april 2020 ten opzichte van 3,7% in april 2019 en 11,2% in mei 2020 vergeleken met
3,7% van diezelfde maand in 2019.
Daarom willen wij met dit lespakket scholen en andere organisaties waar kinderen samenkomen, zoals
de kinderopvang en het welzijnswerk, inspireren om samen met de kinderen aan de slag te gaan en
samen te werken aan een online omgeving waar iedereen zich veilig kan voelen.
Dit lespakket biedt de mogelijkheid om spelenderwijs met elkaar in gesprek te gaan en samen actief te
zijn met elkaar.
Samen met elkaar kunnen we het verschil maken, want een verschilmaker:
doet iets goeds
komt in actie
nodigt anderen uit om ook het goede te doen
En als je samen het verschil maakt:
heb je oog voor elkaar
kijk je naar elkaar om
nodig je anderen uit om erbij te komen en mee te doen
let je op elkaars grenzen
geef je iemand troost of steun
bied of haal je hulp als dat nodig is
Op deze manier draag jij samen met Stichting Omgaan met Pesten bij aan het creëren van een sociaal
veilige omgeving waarin respect, acceptatie en waardering van jezelf en elkaar de boventoon voeren.
Wij hopen uiteraard dat je de activiteiten, wanneer je deze inzet tijdens of rond de Dag Tegen Pesten
op 19 april, een vervolg geeft later in dit schooljaar. Werken aan sociale veiligheid online én offline
vraagt doorlopend onze aandacht.
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Praktische randvoorwaarden
Doelgroep
Kinderen van primair onderwijs, groep 5 t/m 8 en voortgezet onderwijs, leerjaar 1 en 2. De
werkvormen kun je schoolbreed en in meerdere groepen inzetten.
Doel
Samen werken aan een online omgeving waarin iedereen zich goed voelt.
Inzetten van het lespakket
Je kunt de werkvormen uitvoeren op of rond de Dag Tegen Pesten op 19 april, maar uiteraard ook op
een later moment in dit schooljaar gebruiken. Doorlopende aandacht voor een sociaal veilige online
omgeving werkt preventief.
Maak afspraken
Het is alleen zinvol om met een hele groep samen aan de slag te gaan met dit thema en het omgaan
met elkaar, voorkomen en aanpakken van pesten, als er een veilig klimaat is. Het maken van afspraken
over het omgaan met elkaar helpt hierbij.
Sta stil bij de afspraken en regels die al bestaan.
Bespreek met de kinderen welke afspraken fijn zijn om met elkaar te maken bij het
werken over deze thema’s. Wat is nodig om te zorgen dat iedereen zich veilig en
goed voelt?
Probeer via het gesprek de afspraken uit de kinderen zelf te laten komen en check of zij zich hier
allen in kunnen vinden en deze kunnen uitvoeren. Door te spreken over afspraken i.p.v. regels
wordt er een groter beroep op de intrinsieke motivatie gedaan voor het nakomen van de
afspraken
Formuleer afspraken altijd positief: dus wat wil je wel en omschrijf concreet gedrag.

Hieronder vind je een paar voorbeelden van afspraken die te maken zijn:
We laten elkaar uitspreken.
We luisteren aandachtig naar elkaar.
We tonen respect voor elkaar.
We stellen vragen om elkaar beter te begrijpen.
Wat we te weten komen over elkaars gedachten, gevoelens en gedrag blijft binnen
de groep.
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Heb je hulp nodig bij het voorkomen of aanpakken
van online pesten?
Het is mogelijk om een trainer Omgaan met Pesten uit te nodigen in de groep, op school of organisatie
voor een verdiepingsworkshop of gastles voor de kinderen. Ook een workshop, training of studiedag voor
professionals of een ouderavond behoort tot de mogelijkheden. Zeker binnen het thema ‘samen maken
we het verschil’ zijn ouders een belangrijke bondgenoot bij het tegengaan van pesten op school, in de
online wereld en het versterken van sociale veiligheid.
Kijk voor een trainer in de omgeving op: www.omgaanmetpesten.nl/overzicht
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werkvormen
Feel Fine Online Kahoot Quiz
Doelgroep
Groep 5 en 6 primair onderwijs & Groep 7 en 8 primair onderwijs en leerjaar 1 en 2 voortgezet onderwijs
Doel
Vergroot je kennis tijdens het spelen van deze quiz. Ontdek o.a. de verschillen tussen digitaal en fysiek pesten. Je
komt ook te weten welke manieren van online pesten er zijn en waar je online pesten aan kunt herkennen.
Uiteraard geven wij ook aandacht aan wat je kunt doen als het jou overkomt of een ander.
Instructie Kahoot
Link groep 5&6:
https://create.kahoot.it/share/dag-tegen-pesten-2021-groep-5-6/64e36920-8d4c-4234-bc5d-0b4b8d350ed9
Link groep 7 & 8 en VO:
https://create.kahoot.it/share/dag-tegen-pesten-2021-groep-7-8-en-vo/898ce3d1-d53e-42cb-a5b191cdd38cb9db
1. Ga naar de link die past bij jouw doelgroep, kies play en daarna teach.
2. Kies classic als je deelnemers individueel wilt laten spelen, kies team mode als je deelnemers in een
meerdere subgroepen wilt laten spelen.
3. De pincode verschijnt.
4. Laat deelnemers naar de website www.kahoot.it gaan, de pincode invoeren en daarna een naam.
5. Klik op start.
Speluitleg
Diverse vragen over online pesten komen aan bod in deze Feel Fine Online Kahoot Quiz. Wij hebben diverse
vragen geformuleerd om zo op een leuke en laagdrempelige manier in gesprek te gaan met de kinderen. Zij
worden gestimuleerd om met elkaar na te denken. Wat weten zij bijvoorbeeld al en hoe denken zij erover?
Neem de Kahoot quiz eerst voor jezelf door.
Sta stil bij jouw doelgroep.
Welke reacties verwacht je in het bespreken van de vragen en antwoorden? Bereid je hierop voor.
Speel de quiz.
Kies tijdens het spelen op welke vragen en antwoorden je dieper in wilt gaan.
Steek het gesprek oplossingsgericht en positief in.
Het is waardevol om het spelen van de quiz na te bespreken. Dat vergroot het bewustzijn en geeft kansen,
opgedane inzichten mee te nemen in het positief omgaan van de online omgeving.
Enkele suggesties voor nabesprekingsvragen:
Hoe was het om te quiz te spelen?
Durfde je eerlijk te zijn? Hoe kwam dat?
Heb je iets ontdekt over jezelf of anderen?
Ben je door de vragen anders gaan denken over online pesten? Zo ja, hoe?
Zijn er dingen die je anders zou willen?
Welke afspraken kunnen wij maken als groep om te zorgen dat iedereen zich goed voelt online?
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Over de streep

Speel het Feel Fine Online
stellingen spel 'Over de Streep'
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Stichting Omgaan met Pesten
In 2004 heeft Mirelle Valentijn samen met anderen het initiatief genomen om de Stichting Omgaan met Pesten
op te richten, om het gedachtegoed van Dieta Uyterlinde (1939), de grondlegger van de methode, te verspreiden.
Wat begon als een training ‘Omgaan met Pesten’ is nu de succesvolle Sta Sterk training.
De stichting spant zich in om enerzijds pesten te voorkomen (preventief) en anderzijds om pesten op te lossen
(curatief), of de gevolgen daarvan te beperken. De stichting richt zich daarbij op alle betrokkenen binnen het
pestprobleem en gaat uit van pesten als groepsprobleem. Met veel enthousiasme werken onze bestuursleden
vanuit hun vrijwilligersfunctie aan het realiseren van de doelen die de stichting zich gesteld heeft.
De trainers van Stichting Omgaan met Pesten zijn professionals en actief in heel Nederland. Zij zijn werkzaam
vanuit hun eigen praktijk, school of organisatie. Tijdens een intensieve opleiding bij het Kenniscentrum Omgaan
met Pesten hebben zij geleerd te werken met de Sta Sterk methodiek. Scholen en andere organisaties kunnen
terecht bij trainers voor deskundigheidsbevordering van personeel en ouders en voor ondersteuning bij de
verdere ontwikkeling van het sociaal veiligheidsbeleid. Ook geven trainers de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op
School‘ en ‘Omgaan met Elkaar’ aan groepen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind
aanmelden voor een Sta Sterk training en de brugklastraining Stevige Stap.
Trainers zetten zich daarnaast belangeloos in binnen projectgroepen. De ontwikkeling
van het gratis lespakket voor de Dag tegen Pesten is daar een goed voorbeeld van.
Kijk voor ons volledige aanbod op:
www.omgaanmetpesten.nl/diensten
Kijk voor een trainer in jouw omgeving en het aanvragen van workshop of gastles op:
www.omgaanmetpesten.nl/overzicht

In oktober start weer een opleiding voor de functie van anti-pestcoördinator/
coördinator sociale veiligheid binnen het onderwijs en de opleiding tot trainer Omgaan met Pesten.
Kijk voor het scholingsaanbod op: www.kenniscentrumomgaanmetpesten.nl
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