
 
Deze weken werken we aan het onderwerp ‘Grapje, plagen, pesten’. De lessen gaan over het verschil 

tussen leuk plagen, vervelend plagen en pesten.  De kinderen leren hoe je het beste op plagen kunt 

reageren en dat je pesten samen kunt voorkomen. In deze ouderbrief geven wij u een samenvatting 

van wat in de groepen 1 t/m 8 wordt aangeboden.  

In de klassen komt het volgende aan de orde: 

 Het maken van grapjes kan best leuk zijn.  Plagen hoort erbij en iedereen wordt weleens 

geplaagd, daar moet je tegen kunnen. Het verschil tussen plagen, vervelend plagen en 

pesten wordt duidelijk gemaakt. En daarbij heeft niet iedereen dezelfde humor. 

 Dat er een verschil is tussen uitlachen en iemand toelachen  

 Dat wanneer je een grapje niet leuk vindt je dit duidelijk moet aangeven door ’hou op!’ te 

zeggen. Vervolgens  controleer je of de ander je gehoord heeft  en zal de ander ermee 

stoppen.  

 Dat pesten betekent dat wanneer steeds hetzelfde kind wordt vernederd en buitengesloten. 

We moeten er samen voor zorgen dat er niet gepest wordt door het voor elkaar op te 

nemen.  Pesten melden is geen klikken maar elkaar helpen. 

 Dat op internet veel gepest wordt en wat kunnen we daaraan doen (bv blokkeren) 

Wanneer u thuis wilt aansluiten bij dit thema kunt u: 

 Elkaar plagen zodat uw kind hiermee leert om te gaan en praten over de verschillende 

soorten humor ook binnen uw gezin.   

 Uw kind laten oefenen met duidelijk ‘hou op!’ zeggen als uw kind een grap niet leuk vindt en 

dan ook stoppen met de grapjes. 

 Praat met uw kind  over geplaagd worden en zelf plagen, gepest worden en zelf pesten (ook 

op internet).  

 U kunt altijd contact opnemen met de leerkracht wanneer u denkt dat uw kind gepest wordt 

of wanneer uw kind andere kinderen pest.  

 


