
 

 

    Houthalen-Helchteren, 18 februari 2022 
 

Betreft : “Week tegen pesten 2022” 
 

 

Beste ouder(s) 
 

“Iedereen is anders, iedereen hoort erbij!” 

Van 18 februari t.e.m. 25 februari 2022 wordt in heel Vlaanderen de “week tegen 

pesten” georganiseerd. Tijdens deze 17de Vlaamse Week tegen Pesten richt het Vlaams 

Netwerk Kies Kleur tegen Pesten de blik op het omgaan met gelijkenissen en verschillen. 

We weten allemaal dat iedereen anders is. We weten ook allemaal dat je jezelf moet 

kunnen zijn om gelukkig te zijn. En toch is anders zijn een risico … 

Ook onze school zal gedurende deze week extra aandacht aan deze problematiek 

besteden. 
 

Dit doen we door tijdens deze week in elke klas te werken met het reeds bestaande en 

schooleigen pestproject: “Ik heb de pest aan pesten!”. Tijdens deze lessen leren de 

leerlingen het verschil tussen pesten, ruzie maken en plagen. Ze leren ook wat ze moeten 

doen als ze gepest worden of als ze zien dat iemand wordt gepest, enz… 
 

Verder heeft onze school zich geregistreerd voor de actie “STIPIT” (samen tegen iemand 

pesten) van KETNET. Bij deze actie maak je met vier stippen op je hand duidelijk dat je 

pesten niet OK vindt. Tijdens de lessen wordt de betekenis van deze vier stippen 

verduidelijkt: 

Stip 1: Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen. 

Stip 2: Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt. 

Stip 3: Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij. 

Stip 4: Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt. 

Alle leerlingen ondertekenen hiervoor ook een “manipest” en deze zullen in de klassen 

opgehangen worden. 
 

Uiteraard verdient zo een belangrijk onderwerp niet enkel in deze week de nodige 

aandacht. Onze juffen en meesters werken hier gedurende een heel schooljaar met veel 

zorg en toewijding aan. 
 

Bent u ook tegen pesten? Doe dan met ons mee 

en “stip it” van 18 tot 25 februari! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De directie, 

de leerkrachten 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

https://kieskleurtegenpesten.be/de-week
http://www.degriffel-hh.be/

