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          Gendt, 18 januari 2018 

 

Aan:  alle ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 8 

Onderwerp: themaweek rondom pesten 

 

 

 

Geachte ouders, verzorgers, 

 

In de week van 22 t/m 26 januari hebben we als school weer een themaweek rondom pesten.  

Het thema van dit jaar zal zijn:  

“Bouw samen aan een muur tegen pesten!” 

IKC De Vonkenmorgen wil een veilige school zijn voor haar leerlingen.  

Het is helaas niet vanzelfsprekend dat al onze leerlingen veilig en in een sfeer van respect het onderwijs 

kunnen volgen. Het komt voor dat leerlingen in hun vrijheid en veiligheid worden beperkt doordat ze 

bijvoorbeeld worden gepest. De Vonkenmorgen neemt duidelijk stelling tegen pesten. Het uitgangspunt is: 

“Bij ons op school wordt niet gepest!” Dit uitgangspunt is zowel een signaal naar slachtoffers als naar 

daders. Door actief aandacht te schenken aan het aspect veilige leer- en leefomgeving wil de Vonkenmorgen 

ervoor zorgen dat alle leerlingen zich thuis voelen op school. De gevolgen voor iemand die wordt gepest 

kunnen erg groot zijn. Een eenmalige pestervaring is niet per definitie altijd traumatiserend, maar kinderen 

die herhaaldelijk en op verschillende manieren zijn gepest krijgen vaak last van sociale en emotionele 

problemen die jarenlang gevolgen kunnen hebben. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat gepest worden 

gevoelens van eenzaamheid en depressie vergroot en bestaande problemen verergert. Slachtoffers gaan 

zichzelf door het pesten minderwaardig vinden, vertrouwen hun leeftijdsgenoten niet en zijn bang om naar 

school te gaan. Die gevoelens kunnen leiden tot verder isolement en diepere depressie en nog meer 

pestgedrag uitlokken. Kinderen die gepest worden, hebben vaker last van psychosomatische klachten, zoals 

hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn en vermoeidheid. Dat dit gevolgen heeft voor de schoolprestaties zal 

duidelijk zijn. Tijdens deze week willen we het er samen met de kinderen over hebben hoe dit te voorkomen. 

Natuurlijk is het belangrijk dat ook de ouders hierbij worden betrokken. 

We hopen dat deze week mede zal bijdrage aan een fijne, veilige schoolcarrière van jullie kinderen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Betty van de Logt 


