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 Benieuwd wat de troeven van de laureaten zijn? Scrol snel door naar de school van jouw keuze! 

 GO! MIDDENSCHOOL EN ATHENEUM IN GEEL 

In de middelbare school in Geel wil men graag iedereen aan boord. De school zet volop in op een 

schoolklimaat dat aangenaam is voor elke individuele leerling. Een warm onthaal voor nieuwe 

leerlingen en ouders, het verhogen van de aanspreekbaarheid van de leerkrachten, ondersteuning 

bieden aan de leerlingen zodat ze bij pestsituaties via herstelgericht groepsoverleg aan de slag 

kunnen en willen gaan, …  

De inspiratie voor hun knappe integrale aanpak haalde de school uit Scandinavië: niet langer de 

schoolbel laten weerklinken, voorzien in een overdekte speelplaats zodat leerlingen altijd even buiten 

kunnen en zorgcoördinatoren op de school aanspreken met voornaam in plaats van ‘meneer’ of 

‘mevrouw’. Door deze kleine en creatieve ingrepen te doen, realiseert de school meteen een groot 

effect. Voor de jury toont deze school heel goed aan hoe een doelgerichte totaalaanpak er kan uitzien. 

 VRIJE LAGERE SCHOOL BLAUWPUT ‘DE MOZAIEK’ IN 

KESSEL-LO 

Deze school ging als pilootschool van start met het Finse antipestprogramma KiVa. Het woord KiVa 

komt uit het Fins en betekent ‘leuk’. Dat is ook wat scholen met KiVa willen bereiken: een klimaat 

creëren waar iedereen zich goed voelt en waarin pesten geen kans krijgt. Ze waren zelf zo overtuigd 

van de aanpak dat ze er ervoor zorgden dat ook alle andere scholen van stad Leuven nu aan een 

verlaagd tarief KiVa kunnen opnemen als antipestprogramma.  

Binnen de school is er een groot inzicht in het thema en de methodes, zowel bij de leerkrachten als bij 

kinderen en zelfs de ouders. Deze laatsten denken actief mee rond het antipestbeleid van de school 

en worden op verschillende manieren goed op de hoogte gehouden van wat er gebeurt op school. Het 

antipestprogramma van deze school is een sterk totaalproject, aldus de jury. 

 

 GVBS DE KLEINE PRINS IN LENNIK 

In De Kleine Prins werken ze actief aan een schoolklimaat om pesten te voorkomen. De kinderen 

leren op een geweldloze manier communiceren en via een systeem van vredesprinsen leren de 

kinderen zelf op te staan, wanneer ze getuige zijn van een situatie die niet kan. Ook de ouders worden 

actief betrokken. 
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 BASISSCHOOL DE KRINKEL IN ZWIJNDRECHT 

In De Krinkel weten ze dat een pestvrije school begint met positieve waarden en sociale 

vaardigheden. Daarom creëerden ze een aantal helden die deze waarden belichamen. Een positieve 

aanpak waarbij de kinderen vooral impliciet via verhalen leren nadenken over hoe je samen een tof 

klimaat creëert.  

 SINT-JOZEFSINSTITUUT IN BORSBEEK 

Al 16 jaar werken ze op deze middelbare school met de ‘Ears’, luisterende oren voor iedereen die een 

probleem heeft of nood heeft aan een goed gesprek. De Ears zijn leerlingen uit de oudere jaren die 

een klas eerstejaars onder hun vleugels nemen en via activiteiten snel een thuisgevoel proberen 

creëren. Ze treden ook op als vertrouwensleerlingen. Hierin worden ze ondersteund via vorming en 

door een betrokken leraren- en directieploeg. 

 GLS DE WEGWIJZER IN RIJKEVORSEL 

In De Wegwijzer staat Ben Correct centraal in de aanpak. Ben is een leerkracht die iedere 2 maanden 

een waarde onder de aandacht brengt die kan bijdragen tot een positief schoolklimaat. Ook via 

klasgesprekken en ondersteunende films leren de leerlingen over de pestproblematiek en de aanpak 

ervan.  

 VBS DE KLIMTOREN IN MEERLE 

De klimtoren droomt ervan om een goedgevoelschool te zijn. Ze werken hieraan via hun respectbeleid 

dat focust op een fijne speelplaatswerking. Ook de ouders worden sterk betrokken door de school via 

een ‘omgekeerd oudercontact’ waarbij ze de ouders laten vertellen over de kinderen en hun talenten, 

in plaats van eenrichtingsverkeer naar de ouders. 

 BULO BLIJDHOVE IN MENEN 

Pesten is als een prop papier, de kreuken krijg je nooit meer helemaal weg. Daarom zetten ze in 

Menen in op een speelplaats waar pesten weinig kansen krijgt. Ze bieden tijdens de 

speelplaatswerking activiteiten aan zoals een voorleesclub, sportclub of het openhouden van de 

speelplaatswinkels. Daarnaast is het hier duidelijk waar je terechtkan voor een babbel en komt ook 

cyberpesten aan bod tijdens de lessen. 

 GO! BASISSCHOOL ARNOLDUS IN OUDENBURG 

In Oudenburg wordt er met KiVa gewerkt. Het woord KiVa komt uit het Fins en betekent ‘leuk’. Dat is 

ook wat scholen met KiVa willen bereiken: een klimaat creëren waar iedereen zich goed voelt en 

waarin pesten geen kans krijgt. Basisschool Arnoldus probeert de zwijgende massa te activeren want 

een pestvrije school creëer je samen. Elke maand zijn er specifieke lessen zodat de kinderen dit 

verhaal actief leren uitvoeren. Tot in de keuken en buitenschoolse opvang, in Oudenburg is de hele 

school mee.  
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MPIGO! DE VLOEDLIJN (OOSTENDE)/ DE ZANDKORREL 

(EERNEGEM) 

Beter voorkomen dan genezen. Daarom proberen ze de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 

kinderen in deze scholen te stimuleren. De kinderen leren ook het verschil tussen plagen, pesten en 

ruzie. De focus op welbevinden zit reeds in het DNA van de school maar ze proberen hier nog steeds 

in te groeien. Het personeel volgt opleidingen rond KiVa (een Fins antipestprogramma) en No Blame 

(een antipestmethode uit Engeland) zodat ze volgend jaar nog verdere stappen kunnen zetten. 

 


