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ONZE JEUGDVERENIGING MAAKT 

DUIDELIJK DAT PESTEN NIET KAN 

Hoe maak je duidelijk dat pesten niet kan in jouw jeugbeweging, sportclub of speelplein? Doe dit 
spel met je groep, da's een goeie start! 

■ Aantal personen: 8-40 

■ Leeftijd: 6+ 

■ Materiaal: dierenkaartjes 

■ Duur: hier kan je sterk in variëren. Reken minstens 20 minuten om ze in groepjes te laten 

werken, en 5 tot 10 minuten om hun resultaat aan de hele groep te tonen. 

■ Variatie: je kan zelf nog extra dieren bijverzinnen, of als de groep heel groot is 2 groepjes 

van elk dier maken. 

STAP 1: VERDEEL JE GROEP 

Deel dierenkaartjes uit aan je leden. Zie bladzijde 3 en 4. Verdeel zo de groep op een 
willekeurige manier in 4: 

■ De creatieve duizendpoot 

■ De dansende beer 

■ De schrijfgrage egel 

■ De superslimme kat 

Maak kaartjes zo veel je er nodig hebt voor je groep. Bv voor 20 kinderen maak je 5 kaartjes van 
duizendpoten, 5 kaartjes van beren, 5 kaartjes van egels en 5 kaartjes van katten. 

STAP 2: OPDRACHT IN GROEPJES 

Alle kinderen krijgen een kaartje en zoeken hun groepsgenoten. Samen met hun groepje voeren 
ze nu een opdracht uit: 

Creatieve duizendpoot 

Snuffel door het knutselmateriaal: balpennen, stiften, verf, papier, slingers, stof, hout,… Kijk wat 
er aanwezig is. Maak nu een collage in het thema ‘Pesten dat kan niet’. Geef de kinderen of 
jongeren genoeg vrijheid, ze zijn zelf creatief genoeg om iets te bedenken. 

Dansende beer 

Maak een dansje waarin jij met je groep toont dat je tegen pesten bent. Misschien vind je wel 
inspiratie bij de Move tegen pesten van Ketnet? 
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Schrijfgrage egel 

Toon met een tekst waarom pesten niet oké is. Het soort tekst kies je zelf: een gedicht, een 
liedje, een brief,… 

Superslimme kat 

Pesten dat kan niet in onze jeugdbeweging, dat is duidelijk. Maar wat gaan we samen doen om 
pesten te voorkomen? Bedenk kleine en grote acties. Kies er 10 uit en schrijf ze in je mooiste 
handschrift op een groot papier. 

Stel ze voor aan de groep in stap 3. Is iedereen akkoord? Zet er allemaal je handtekening onder 
om het officieel te maken en hang het papier op in je lokaal. 

STAP 3: VOORSTELLING AAN DE ANDEREN 

Elk groepje stelt zijn opdracht voor aan de anderen in de groep.  

■ Niemand moet alleen voor de groep spreken als hij of zij dat niet wilt. 

■ De kinderen moeten naar elkaar luisteren en respect tonen. 

■ Applaudisseer, juich, moedig aan. En stimuleer de kinderen of jongeren om hetzelfde te 

doen. 

■ Denk eens na met je leidingsploeg wat je met de resultaten gaat doen. Misschien kan je 

elke maand het berendansje doen? Of de afspraken van de superslimme kat af en toe 

herhalen?  

■ Haal de resultaten niet alleen boven wanneer de kinderen of jongeren iets fouts doen, 

geef hen ook eens een complimentje wanneer ze het goed doen! 
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