
BEKNOPT JURYVERSLAG  

PESTEN-DAT-KAN-NIET-PRIJZEN 2018  
GOUDEN PRIJSWINNAARS   

GO!GEEL-SO –  TECHNISCHE SCHOOLSTRAAT 15, 2440 GEEL 

De jury zag een goed onderbouwd, volledig dossier en was getuige van een overtuigende presentatie 

over het antipest- en pestpreventiebeleid van de school.  

Opvallend positieve en unieke punten van het pestactieplan van deze school zijn:  

- Sterke, pedagogische onderbouw (geïntegreerd in het beleid/uitdrukking van het beleid van de 

school).  

- Een bezielde, leergierige en ondernemende werkgroep/cel leerlingenbegeleiding draagt en 

activeert het beleid inzake (cyber)pesten 

- De school laat zich leiden door haar pedagogische visie en trekt hierbij volop de kaart van het 

versterken van de autonomie en zelfverantwoordelijkheid van de leerlingen.  

o Vandaar de keuze voor peer supporters of m.a.w. het inzetten van leerlingen om 

problemen van en met leerlingen aan te pakken en zo goed mogelijk op te lossen  

(variant op de Conflixers (VSK)).  

- Er wordt opvallend goed samengewerkt met de brede schoolomgeving (= partners van buiten 

de school).   

- Het hele team acht zich mee verantwoordelijk voor het pestactieplan (PAP) en zet in op het tot 

stand brengen van een goede band met en tussen de leerlingen (welbevinden op school).  

- Pest- en cyberpestincidenten worden adequaat aangepakt en goed opgevolgd; de school kiest 

voor een aanpak die aanleunt bij het ‘handelingsgericht werken’ en combineert, waar het om 

pesten gaat, de herstelgerichte aanpak (=voorrang aan de relationele en menselijke schade) 

met een doordacht sanctiebeleid.  

-  

VLS DE MOZAÏEK –  PATRONAATSTRAAT , KESSEL-LO/LEUVEN  

Deze Leuvense lagere school is de pilootschool voor KiVa in het Leuvense. Ze werkt nu drie jaar met het 

programma en doet dat op een voorbeeldige en heel gemotiveerde manier.  

Bijzonder opvallend is de heel sterke ouderwerking en ouderbetrokkenheid bij het KiVa-gebeuren: 

ouders maken actief deel uit van de stuurgroep Sociale Vaardigheden.  

Alle ingrediënten van de KiVa-aanpak worden door het team opgenomen en ingezet om pesterijen en 

ander antisociaal gedrag te helpen tegengaan:  

- Sterke en creatieve kick-off bij aanvang van het schooljaar; 

- Actief toezicht en optimalisering van de speelplaatwerking; 
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- Alle klassen en alle leerkrachten doen mee: de lessen worden overal en in voldoende mate 

geïntroduceerd; 

- Actieve KiVa-kerngroep; ondanks het wegvallen van enkele collega’s en het op pensioen gaan 

van de vorige directie loopt de KiVa- en dus anti-pestwerking door; 

- Eigen accenten komen in beeld: combinatie met Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet  om het 

meest moeilijke probleemgedrag te helpen bestrijden; eigen KiVa-lied en –dansje, 

maandelijkse KiVa-dagen waarop er klasdoorbrekend (aanvankelijk) of per klas (actueel) wordt 

gewerkt;  

- Introduceren van KiVa voor andere Leuvense scholen, lerarenopleiding UCLL en bezoekers uit 

andere landen (Portugal, Spanje, Turkije, …) n.a.v. UCLL-zomercursus;  

- Versterken van de incidentaanpak op basis van de aangeleerde gespreks- en 

interventiemethodieken.  

De school slaagt er in de KiVa-werking te koppelen aan  haar pedagogische visie en te integreren in 

haar globale werking (vb. schoolfeest, omgang tussen collega’s, communicatie met ouders, activiteiten 

in de klas, …).  

Ter ondersteuning van haar eigen werking trekt de school mee de kaart van onderzoek (door de KU 

Leuven) en het aanwerven van extra middelen.  

 

ZILVEREN PRIJSWINNAARS  

VBS DE KLIMTOREN –  ULENCOTENSEWEG 1, MEERLE  

Deze basisschool kon de jury overtuigen omdat ze, met haar nieuwe directie, er in geslaagd is om op 

korte termijn een heel goed uitgewerkt en samenhangend beleid (in samenhang met het zorgbeleid)  

uit te bouwen dat gericht is op het versterken van het respect van kinderen voor elkaar. VBS De 

Klimtoren is de warme school die ze wil zijn.  

De presentatie t.a.v. de jury gebeurde op een heel enthousiaste manier en kon ook inhoudelijk 

overtuigen. Gezien het nog jonge karakter van haar antipestwerking is er natuurlijk nog groeipotentieel 

maar dat belet niet dat de jury nu al overtuigd is geraakt van de sterke werking in de school.  

Het intrekken in een nieuwe, gedeelde campus heeft de school aangegrepen als een kans om de 

cohesie binnen het team en de school te versterken door de uitbouw van een ‘respectbeleid’ 

(positievere klank dan ‘anti-pestbeleid’).  Een werkgroep stuurt de respectwerking aan en kan 100% 

rekenen op de steun van de directie.  

Opvallende kenmerken van wat nu al in de school is gerealiseerd: 

- Het Goestingteam (voor leerlingen met groene vingers) 

- De doordachte speelplaatswerking (met sportbord en een uitleenhuisje; verrassingspeeltijden; 

muziek op vrijdag; diverse activiteiten (o.m. schaken, muziek maken, …)  

- De open en betrokken communicatie met ouders en kinderen  
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- Kinderen zijn betrokken actoren in de schoolwerking: dat bewijzen de Klimraad, de Oké-

brigade (25 lln die als bemiddelaars optreden), de installatie van het peter- en meterschap bij de 

6de jaars (voor jongere kinderen), de babbelbrievenbus, de buddy’s (zesde leerjaar spelen mee 

met de kleuters),  …  

- Qua conflicthantering krijgen de kinderen hulpmiddelen aangereikt. Naast de bemiddelaars 

(Oké-brigade) is er de praathut (in de praatstraat) waar een juf ter beschikking staat om de 

zorgen en vragen van kinderen op te vangen, …  

- De ouderwerking geldt als voorbeeldig: naast de infoavond voor ouders omvat en 

ouderwerking inspraak via de oudervereniging, het babbelcafé, de ouderbrievenbus, de 

wekelijkse info  via een nieuwsbrief, Gimme, … De school houdt er ook aan om de ouders te 

bevragen en te beluisteren wat zij waarderen en wenselijk achten.  

- Positief is ook dat de school samenwerking zoekt met het CLB (overleg over kinderen), de 

opvoedingswinkel, …  

- De school laat zich kritisch bevragen en houdt rekening met wat de leerkrachten, de leerlingen 

en de ouders aandragen: deze school deinst niet terug voor kritische bedenkingen of 

uitdagingen die van buitenaf komen. Zo kwam er op advies van de leerlingen een 

schoolmascotte, werd gesleuteld aan het sportbord, kwam er een nieuwe methode sociale 

vaardigheden.   

- De orthotheek.  

- De school kiest voor een niet-bestraffende, oplossingsgerichte aanpak van conflicten tussen 

kinderen: ze trekt vooral de kaart van de no blame-aanpak (en doet er goed aan om zich nog 

andere, aanvullende methodieken eigen te maken; idem voor de sensibilisatie over en aanpak 

van cyberpesten).  

 

GLS DE WEGWIJZER –  LEOPOLDSTRAAT 1, RIJKEVORSEL  

De antipestwerking van deze school koppelt zich aan een van de vele zeswekenprojecten van de school, 

met name het zeswekenproject waarin het bevorderen van sociale vaardigheden centraal staat. De 

school werkt met de methode/figuur ‘Ben Correct’ (gericht op het introduceren van waarden en normen 

m.b.t. de omgangscultuur/houding).  

Het PAP van de school steunt op/bouwt verder op het pedagogisch project van de school en vormt een 

geheel met de aanpak rond het versterken van sociale vaardigheden, de aandacht voor een positief 

klas- en schoolklimaat en de aandacht voor (cyber)pestpreventie.  

De werkgroep Sociale Vaardigheden kan rekenen op een hoge betrokkenheid van het schoolteam; ook 

de ouders worden door de school goed geïnformeerd (o.a. over wat er in de klassen gebeurt).  

Concrete initiatieven binnen de school die bijdragen tot het realiseren van de PAP-doelen, zijn:  

- De leerlingenraad, de speelplaatsinrichting, het aanbod van spelkoffers, het peter- en 

meterschap waarbij de leerlingen van het zesde jaar zich inzetten/een band opbouwen met 

leerlingen van het eerste jaar; de goede ouderwerking, …  (leefklimaatbevordering) 
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- De kinderen worden vaardig gemaakt in het leren begrijpen en (beter) omgaan met conflicten 

en pestgedrag via het ‘draairad’ (methode om ruzies op te lossen), het peper- en zouthuisje 

(plaats waar kinderen hun ruzies oplossen), infolessen over pesten, …  

- De school maakt gebruik van de no blame-methode, de klasthermometer, time-out’s, klas- en 

kindgesprekken, een sociale vaardigheidstraining om probleemsituaties te helpen oplossen.  

- Er wordt nauw samengewerkt met partners binnen de schoolomgeving (bib, rustoord, 

wereldwinkel, kinderclub, …).  

 

OZCS WEST-BRABANT DE KLEINE PRINS –  KROONSTRAAT 40, LENNIK  

Wat opvalt bij de Kleine Prins is dat de school beschikt over een sterk beleidsvoerend vermogen: de 

school slaat er in haar visie heel concreet te vertalen in wat ze doet en kinderen voorleeft/aanleert: de 

waarden van verbondenheid,  respect en eerbied voor elk ander. De school staat midden haar 

omgeving en zoekt ook samenwerking op met andere initiatieven in de buurt (Huis Zonnestraal, 

Tonuso, de Chiro, de wereldwinkel, de politie (MEGA-project), …).  

Mooi is dat de school zich inspireert aan een andere school, m.n. De Leefvlieger in Oostende. Om te 

groeien kijkt deze school dus over haar eigen muurtje. Directie en team staan open voor nieuwe 

uitdagingen.  

Wat opvalt is dat de school in meer dan een opzicht beroep doet op de kracht van kinderen: als 

helpende hand op de kleuterspeelplaats, als ehbo-helpertjes, als bemiddelaars (25 lln!!)  bij ruzies 

tussen kinderen. Kinderen krijgen heel wat autonomie, ook als het er op aan komt hun ruzies en 

conflicten aan te pakken.  

Een werkgroep (7 personen) bewaakt en geeft nieuwe impulsen aan de antipestwerking. Haar eigen 

schoolnaam indachtig werden kinderen opgeleid tot vredesprinsen/prinsessen (opgeleid in het 4de 

leerjaar en actief als bemiddelaars in het 5de leerjaar). Deze grote groep bemiddelaars werken altijd per 

twee (moderator en verslaggever). Leerkrachten volgen deze groep goed op. De kinderen kunnen 

rekenen op steun en coaching.  

De school sleutels aan haar eigen speelplaatswerking en voegde nieuwe elementen toe: time-out-hoek 

met woedemeter, rustig hoek, … .  

Wat valt nog op in de schoolaanpak inzake pestpreventie en –aanpak?:  

- De bijzondere aandacht van de school voor kansarme kinderen; 

- De keuze om kinderen talentgericht aan te spreken en uit te dagen (de Verrassende Vrijdag); 

- De hoge mate van ouderbetrokkenheid in de school;  

- De aandacht voor open communicatie en het in de kijker plaatsen van wat positief is/verloopt, 

ook op personeelsvergaderingen; 

- De herstelgerichte en verbindende aanpak van pest- en andere incidenten;  

- Het helder stappenplan dat kinderen en ouders aangereikt krijgen: wat te doen als er wat fout 

loopt en je dat met de school wil bespreken?  
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- Het schoolteam beschikt over diverse instrumenten om pestproblemen aan te pakken: de no 

blame methode, de STOP-methode, geweldloze communicatie, een specifieke aanpak voor 

kinderen met autisme of adhd.  

 

MPIGO! DE VLOEDLIJN/DE ZANDKORREL, M. SABBESTRAAT 2/J. BOEDTSLAAN 14, 

OOSTENDE/EERNEGEM 

Deze school/scholen voor buitengewoon basisonderwijs werkt/werken samen met de stad Oostende. 

Recent zetten ze de stap om KiVa-school te worden (KiVa = Finse programma gericht op het versterken 

van welbevinden en positief omgaan en het terugdringen van pest- en cyberpestgedrag).  

De school stemt haar PAP af op de bredere werking van de school. Kenmerkend voor de aanpak in het 

buitengewoon onderwijs is de degelijke en gediversifieerde uitwerking en het/de om maat van de 

leerlingen ontwikkelde materiaal/aanpak/communicatie.  

Kijkend naar alle initiatieven binnen het schooldossier verwijzen de jury graag naar o.m. 

- De aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden bij alle kinderen (via 

speelplaatskoffers, lessen sociale vaardigheden, geleid spel, specifieke initiatieven afgestemd 

om kinderen met autisme (schaken, auti-refter); 

- Het actief toezicht door de leerkrachten; 

- Het inschakelen van stapkaartjes en speelvrienden (buddy’s);  

- De babbelbox (ook interessant als bron van informatie en feedback); 

- De leuke sensibilisatie-initiatieven (Victor, Kareltje/Carolientje-toneel, …); 

- De lessen over pesten (wat?; hoe?, rollen?, …); 

- De antipestbus en de antipestslogan (van de leerlingen); 

- De antipestboom ; 

- De Yes We Can-afspraken; 

- De aandacht voor cyberpesten (want hun doelgroep is daar erg vatbaar voor).  

Ook in deze school is er een werkgroep die het PAP aanstuurt.  

De school is vertrouwd met een heel brede waaier aan methodieken om pestproblemen te bestrijden: 

feitenfiche, antipestcontract, no blame, individueel handelingsplan (IHP), STOP- en PAD-methode, …  

Positief is ook dat de school kiest voor een herstelgerichte aanpak van pestproblemen.  

 

BSGO ARNOLDUS - BROUWERIJSTRAAT 8, OUDENBURG (OOSTENDE)  

Deze basisschool is net zoals de winnende school uit Kessel-Lo het KiVa-pad ingeslagen en doet dat 

door alle elementen van de KiVa-aanpak in de eigen schoolwerking te integreren: 

- Leuk startmoment met de hele schoolgemeenschap 
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- Opstart van de KiVa-lessen, in alle leerjaren en gedurende het ganse schooljaar 

- Kinderen versterken in het leren zorg opnemen voor elkaar 

- Beter aanpakken van incidenten tussen leerlingen m.b.v. ingeoefende en aangeleerde 

gespreksmethodieken  

- Opzoeken van ouderbetrokkenheid  

Kenmerkend is ook dat de school bereid is om in de spiegel te kijken en de bestaande aanpak kritisch te 

evalueren i.f.v. mogelijke bijsturingen:  

- KiVa-kerngroepje (3 lkn) neemt het voortouw en zwengelt het proces van samenwerking aan. 

- Actieve betrokkenheid van de directie en de zoco (zorgcoördinator) bij het schoolactieplan 

Beter afbakenen vanaf wanneer ouders worden aangesproken 

- Introductie van fluohesjes bij de toezichthoudende leerkrachten 

- Installeren van zitbanken (rustige hoek) en middagactiviteiten; reorganisatie van de speelplaats 

als speelplek 

- Scrum-room waar alle leerkrachten hun collega’s kunnen ontmoeten 

- Groepsbeloning voor wie zich inzet voor de school 

Plannen die op stapel staan: 

- Uitbreiding middagactiviteiten 

- Avontuurlijker en groener maken van de speelplaats 

- Klimmuur en wilgenhut (time-out-plek)  

 

BS DE KRINKEL - SCHOOLSTRAAT 32-34, ZWIJNDRECHT  

Inzetten op sociale vaardigheden en het voorkomen en aanpakken van pestproblemen gaat in deze 

school hand in hand.  

De school beschikt over een eigen visie en koppelt diverse elementen van de schoolwerking aan haar 

PAP. Voorbeeldig voor andere scholen is dat alles vertrok vanuit een tevredenheidsonderzoek bij de 

leerlingen: zo kwam aan het licht dat er werk aan de winkel was op het vlak van pestpreventie.  Het 

zorgteam is voortrekker van het PAP van de school.  

De school werkt met het door het schoolteam ontwikkelde Gele Kaart – systeem (soort contract).  

Bijzondere elementen in het PAP van de school: 

- Extra tandje wordt bijgestoken tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten (sensibilisatie) 

- Stelt er zich een probleem dan wordt dit met de leerlingen besproken (groepje): het groepje 

reikt de andere leerlingen dan voorstellen aan om het probleem op te lossen; ook ouders (van 

pester en gepeste) worden bij incidenten betrokken  

- Middagpauze werd bijgestuurd 

- STOP-methode leert kinderen om zich beter te begrenzen  

- Speeltijdalternatief voor kinderen die teveel stress ervaren of onder druk zijn komen staan 
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- Veel initiatieven willen het welbevinden bij de kinderen versterken: Radio Mijn Mening Mag, 

middagsport, vriendjesklassen, sleep-in, ouders die mee in de klas komen, Ca Va moment op 

vrijdagavond met de leerkrachten, …  

- (nieuwe) leerkrachten worden geïnformeerd over het van toepassing zijnde interventie-

stappenplan 

- Heldere speeltijd-, refter- en schoolafspraken  

- Gele Kaart systeem  

- Herstelgericht en oplossingsgericht aanpakken van pestproblemen; in combinatie met Gele 

Kaart systeem, no blame, STOP-methode, Rots en Water-methodiek (om kinderen 

weerbaarder te maken of tot betere zelfregulatie te komen)  

- ‘Ticketsysteem’ en brievenbus om problemen te melden  

 

SINT-JOZEFSINSTITUUT BORSBEEK (ASO, BSO, TSO)  –  L. HENDRICKXLEI 2B, 

BORSBEEK  

Hét meest opvallende onderdeel van het PAP van deze secundaire school is het peersupportmodel dat 

gehanteerd wordt: The Ears (variant op vertrouwensleerlingen) leveren het bewijs dat deze school 

overtuigd is van het vermogen van leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en – samen met 

hen – ook in te zetten op positief omgaan met elkaar.  

De school hanteert bovendien heel duidelijke richtlijnen voor mediagebruik, o.m. in functie van het 

voorkomen van cyberpesten.  

Voor haar peersupportwerking werkt de school samen met de VSK (Vlaamse Scholierenkoepel) en het 

JAC van Borsbeek.  

Via initiatieven die het positief samen leven op school bevorderen tracht de school om pestproblemen 

zo goed mogelijk te voorkomen: sport, muziek, spellen, het openleercentrum, het SJAB-weekend, 

allerlei creatieve activiteiten helpen verveling te voorkomen en werken het positief omgaan met elkaar 

in de hand.  

The Ears worden ook ingezet om de eerstejaarsgroep op weg te zetten naar positief omgaan, 

groepsvorming en respect.  

De warme sfeer op school is ook zichtbaar dankzij initiatieven op teamniveau (escaperoom-spel, SJI-

kwis, de wekelijkse vrijdag-bar, …  

Het programma Rots en Water wordt benut om leerlingen sociaal vaardiger te maken.  

De school beschikt over een visietekst omtrent goed mediagebruik en cyberpesten.  

Het team kenmerkt zich door een grote leerlingenbetrokkenheid en trekt in geval zich problemen 

voordoen volop de kaart van het herstelgericht werken. Houdt het pesten aan dan wordt er gekozen 

voor meer dwingende aanpak.  
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Op het vlak van de nazorg werkt de school samen met een handvol (of meer?) schoolexterne partners 

zoals TeJo, het JAC, Andante, VAGGA, Awel, de Sleutel. Hiermee zorgt de school dat haar school-brede 

aanpak volledig is (preventie – melding/detectie – incidentaanpak – nazorg).  

 

BULO BLIJDHOVE –  GUIDO GEZELLELAAN 106, MENEN  

Deze school voor buitengewoon lager onderwijs bewijst opnieuw hoe stevig en goed er op maat van 

leerlingen van het buitengewoon onderwijs kan worden gewerkt om pesten en cyberpesten te helpen 

voorkomen/goed aan te pakken.  

De school-brede aanpak is ook hier positief georiënteerd (leerlingen versterken via talent- 

ontwikkelend onderwijs; positieve sfeer tot stand brengen; inzetten op sociale vaardigheden en 

conflictaanpak) en kenmerkt zich door eigen, kleurrijke accenten, m.n. de groene klas (klas waar 

leerlingen terecht kunnen met vragen), de gele hoek of bank op de speelplaats (om ruzies uit te 

praten)‘ en de rode klas (verplichte time-out-klas voor wie even te ver is gegaan/iemand heeft gepest: 

daar wordt de herstelkaart ingevuld). Inspirerend en gedurfd is de keuze om leerlingen zelf hun 

herstelkaart te laten invullen, nadat er iets is fout gegaan (en een gesprek met de leerling heeft kunnen 

plaatsvinden).  

Op het vlak van preventie zet de school in op de methode ‘Goed Gedaan’ (sociale vaardigheden 

versterken). Sterk is ook dat alle leerkrachten deze methode kennen en integreren in hun klaswerking.  

Loopt er toch wat fout dan worden de problemen door de cel leerlingenbegeleiding, het CLB en de 

betrokken leerkracht(en) besproken. De communicatie met de ouders wordt door de directeur gedaan.  

Het positief omgaan moedigt de school aan met complimentenstickers (hiermee krijgen leerlingen 

positieve feedback op hun gedrag), het versterken van de speelplaatwerking, toonkastjes waarin 

werkstukjes van leerlingen worden getoond.  

Ouders ontvangen tweemaandelijks een infobrief en kunnen ook meewerken met de ‘helpende 

ouders’-groep (die ook feedback geeft op wat de school onderneemt).  

Het team bevraagt zichzelf, de leerlingen en de ouders om de eigen schoolwerking te helpen 

optimaliseren.  

 

 

 


