
 

 

6 januari 2020 

Samen tegen pesten 
 

Pesten. Het blijft een hardnekkig probleem, ook in Vlaanderen. 1 op de 5 leerlingen in 

Vlaanderen wordt gepest, 1 op de 20 heeft er zelfs elke dag mee te maken. Samen 

kunnen we hier iets aan doen! 

 

Van 14 tot en met 21 februari 2020 wordt de Vlaamse week tegen pesten 

georganiseerd. Tijdens die week zijn er allerlei initiatieven om pesten tegen te gaan waar 

je als school (maar ook als jeugdvereniging of sportclub) aan kan mee doen.  

 

Antipestslang 

‘Pesten’ staat ook op de agenda van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Samen met 

actoren betrokken bij het onderwijs en welzijn, werd enkele jaren geleden het 

‘Overlegplatform Welbevinden en Preventie van Pesten’ opgericht. Deze geëngageerde 

organisaties willen samen hun schouders zetten onder een beleid dat inzet op het 

bevorderen van welbevinden en het voorkomen van pesten op school. Ook het COV 

maakt deel uit van dit overleg. In december kreeg jouw school de poster ‘Antipestslang’ 

in de brievenbus. Met dit initiatief wil de Vlaamse Onderwijsraad elke basis- en 

secundaire school inspireren om pesten op school een halt toe te roepen. Het is een 

wake-up call voor iedereen op school. Élke leraar en élke leerling moet werk maken van 

een school waar iedereen zich goed voelt en er geen plaats is voor pesten is. Niet één 

week, maar een heel jaar! Lees meer over de antipestslang en welbevinden op school in 

Leer-Kracht in Basis-1. In je brievenbus in de week van 20 januari! 

 

Kies kleur en Stip it 

 

Het Vlaams Netwerk Kies kleur tegen Pesten 

is een samenwerkingsverband tussen 

organisaties die opkomen tegen pesten, met 

de steun van de Vlaamse overheid. Als je in 

een jeugdvereniging of sportclub zit, kan je 

meedoen aan een wedstrijd tegen pesten via 

Tumult. Je kan deelnemen tot en met zondag 

9 februari 2020. 

 
 
Ketnet besteedt opnieuw uitgebreid aandacht aan de week tegen pesten. Je kan je eigen 

foto opladen en zo een ‘smoel’ trekken tegen pesten. De STIP IT-actie keert ook weer 

terug. Door vier stippen op je hand te zetten laat je zien dat je pesten niet oké vindt.  

 

 

https://www.vlor.be/themas/begeleiding-en-zorg/welbevinden-en-preventie-van-pesten-op-school
https://www.vlor.be/publicaties/andere/antipestslang
https://kieskleurtegenpesten.be/
https://tumult.be/wedstrijd-pesten-check-it-out
https://www.ketnet.be/doen/week-tegen-pesten

