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Beste ouders, 
 
Met de herfstvakantie voor de deur blik ik in deze nieuwsbrief 
allereerst terug op de afgelopen weken.  
 
Om te beginnen hebben we een prachtig project afgesloten 
m.b.t. het goede doel Sint Maarten door een bedrag van 
422,10 euro op te halen. Met name voor het verzamelen van 
de statiegeldflessen was veel enthousiasme!  
 
Ook de kinderboekenweek was weer geslaagd. In alle 
groepen hebben we op verschillende manieren aan lezen en 
voorlezen aandacht besteed met als hoogtepunt dat op 12 
oktober de wethouder langskwam om onze voorleeswedstrijd 
te jureren. Ayanna uit groep 8 is de winnaar op school 
geworden en zal later dit jaar mee strijden om de regionale 
titel, we wensen haar heel veel succes! 
 

 
 
 
Op 3 oktober was onze druk bezochte 
informatieavond. Uit de feedback die 
we hebben ontvangen heb ik 
begrepen dat u de onderwerpen 
interessant vond, soms was er wat tijd 
te kort maar u was over-all  tevreden. 
We hebben gemerkt dat er voor zowel 
de groepsgebonden informatie als 

voor de workshops interesse is. We zijn heel blij met de 
feedback die we hebben ontvangen n.a.v. deze avond en 
nemen dit zeker mee naar komend schooljaar.  
 
Op 5 oktober was er de landelijke stakingsdag in het 
basisonderwijs, tevens de dag van de leerkracht. Zoals u 
wellicht weet waren zowel de werkdruk in het 
basisonderwijs als het salaris onderwerp voor deze 
staking. We hebben deze dag dan ook op twee manieren 

gebruikt om aandacht te vragen voor deze onderwerpen. Allereerst is er een afvaardiging van ons 
team naar Den Haag geweest om zichtbaar een signaal af te geven. De overige teamleden hebben 
werkzaamheden verricht die voor ons de werkdruk verlagen. Zowel administratieve klussen die veel 
van onze tijd vragen als onderwijsontwikkelingen zijn opgepakt. Ik wil u bij deze bedanken voor uw 
steun aan deze actie door uw kind op deze dag op te vangen/opvang te regelen. Of er nog nieuwe 
stakingsacties komen waar wij als school aan mee gaan doen is nog onbekend, ik zal u hier wanneer 
dit van toepassing is verder over informeren.  
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Ik wil u ook graag informeren over een aantal ontwikkelingen binnen de school waarvan u wellicht al 
iets gemerkt heeft. In de hogere groepen worden er regelmatig toetsen gemaakt waarvan we graag 
de resultaten met u delen. Als deze toetsen op papier worden gemaakt, nemen de kinderen deze 
wanneer ze zijn beoordeeld mee naar huis. Voor de digitale toetsen zijn we nog aan het onderzoeken 
hoe we u hiervan op een relevante manier op de hoogte kunnen houden. 
 
Wat we ook aan het onderzoeken zijn is welke ICT-programma’s nu echt iets bijdragen aan de 
ontwikkeling van de kinderen. We hebben gemerkt dat er een waslijst aan mogelijkheden is maar we 
willen graag werken met software die past bij de visie van de school. Dit betekent voor nu dat we 
werken met programma’s die bij de methodes horen die we op school gebruiken, daarnaast zijn we 
een aantal adaptieve programma’s aan het uitproberen. Het is de bedoeling dat we in februari/maart 
dan een onderbouwde keuze kunnen maken.  
 
Tot slot ben ik direct bij de start van het schooljaar verder gegaan met een aantal “hete hangijzers” uit 
de tevredenheidspeiling: de hygiëne en het schoolplein. Wat betreft de hygiëne kan ik u melden dat er 
zeepdispensers, handdoekjes en wc-rolhouders zijn besteld zodat de kinderen op een hygiënische 
manier gebruik kunnen maken van de toiletten. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden opgehangen. 
Blijft over dat we samen met u de kinderen moeten “leren” hoe ze gebruik maken van het toilet en de 
materialen die daar staan.  
 
Ook het schoolplein is een fors project waarbij ik nu 
verschillende plannen van een aantal leveranciers 
heb ontvangen. Ik zal direct na de herfstvakantie 
in gesprek gaan over de financiën en 
mogelijkheden van deze plannen om vervolgens 
met het team en de leerlingenraad keuzes te 
maken.  
 
Kortom voldoende ontwikkelingen zo na de start 
van het schooljaar. Ik wil u bij deze alvast een 
hele fijne herfstvakantie wensen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Vanuit Kanjertraining: pesten op school, wat is pesten en hoe herken je pesten op school? 
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Op elke school en in elke klas wordt gepest, maar het is niet altijd eenvoudig om pesten te 
onderscheiden van plagen of ruzie maken. Pesten heeft echter drie duidelijke kenmerken: het gedrag 
is bedoeld om iemand te kwetsen, het gebeurt herhaaldelijk en over een langere periode en er is een 
duidelijk machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer. Pesten is een hardnekkig verschijnsel dat 
vaak negatieve gevolgen heeft voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de betrokkenen. 

Kinderen die gepest worden, schamen zich vaak en durven er niet goed met anderen over te praten. 
Maar vaak is uit signalen wel op te maken dat er iets aan de hand is. Mogelijke signalen zijn: angst 
om naar school te gaan, last krijgen van nare dromen en concentratiestoornissen waardoor de 
schoolprestaties achteruit gaan. Ook  hebben deze kinderen vaak last van lichamelijke klachten zoals 
buikpijn, hoofdpijn of misselijkheid. 

Er zijn vele manieren van pesten: 

● fysiek (slaan en schoppen); 
● materieel (spullen afpakken of stukmaken); 
● verbaal (schelden, jennen); 
● relationeel (roddelen en buitensluiten); 
● digitaal (via de computer of telefoon). 

Er bestaat ook een belangrijk verschil tussen de manier waarop jongens pesten en de manier waarop 
meisjes dat doen. Jongens pesten meestal op een meer directe en lichamelijke manier, zoals 
schelden, slaan en vechten. Ze troeven elkaar af op basis van prestaties: ‘Wie is het sterkst en wie 
kan het beste voetballen?’ Dit soort pesten is meer zichtbaar dan de manier waarop meisjes meestal 
pesten. 

Meisjes pesten vaak meer op een subtielere en indirecte manier. Ze roddelen, ze sluiten anderen 
buiten of negeren elkaar. In meidengroepen heerst er vaak een ‘koningin’. Dit populaire meisje 
omringt zich met hofdames en trouwe onderdanen. Zij bepaalt wie bij haar club hoort en wie niet. Dit 
machtsspel leidt vaak tot allerlei problemen. Het pesten onder meisjes wordt ook wel Meidenvenijn 
genoemd. Het wordt soms afgedaan als typisch meidengedrag dat er nu eenmaal bij hoort. Maar 
roddelen, buitensluiten en negeren is ook pesten. In de volgende nieuwsbrief verschijnt een 
uitgebreider stuk over Meidenvenijn. 

Het belang van de groep 

Pesten wordt de laatste jaren steeds meer als een groepsfenomeen gezien. Uit onderzoek blijkt dat er 
veel verschillende rollen bestaan bij het pesten: 

● De pester; 
● De gepeste; 
● Kinderen die mee pesten (de helpers), bijvoorbeeld omdat ze bang voor de pester zijn of 

omdat ze er beter van denken te worden; 
● Kinderen die niet mee pesten, maar ook niets doen om er een einde aan te maken (de 

buitenstaanders / de zwijgende meerderheid) ; 
● Kinderen die het slachtoffer helpen (de verdedigers); 
● Een enkeling die niet in de gaten heeft dat er gepest wordt. 

Het bovenstaande laat zien dat de pester niet alleen staat. Iedereen in de groep heeft een rol, dus 
ook de kinderen die niets doen. Uit onderzoek blijkt verder dat, behalve het slachtoffer, de pesters ook 
de dupe kunnen zijn. Ze ontwikkelen vaak onaangepast gedrag en krijgen daardoor vaker problemen 
in de puberteit. Daarnaast  heeft het pesten invloed op de rest van de klas. De verstoring en afleiding 
die het pesten veroorzaakt, hindert het leren. 
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Als je niets aan het pestgedrag doet, leidt dat bijna altijd tot problemen. De kinderen kunnen het idee 
krijgen dat de situatie normaal is, dat de pester het recht heeft om te pesten en dat het slachtoffer het 
pesten maar gewoon moet ondergaan. Wil je echter iets aan het pestgedrag doen, is het dus 
belangrijk dat je de gehele groep erbij betrekt. Het is niet genoeg als je alleen het gepeste kind 
weerbaar maakt. Pesten is een probleem van de groep en dat houdt in dat je het oplossen van 
pestgedrag in de groep moet zoeken. 

Wat te doen tegen pesten op school? 

Scholen zijn verplicht hun leerlingen en personeel te beschermen tegen alle vormen van geweld, dus 
ook tegen pesten. Dat staat in de Arbo-wet. Bovendien is in de cao afgesproken dat elke school een 
veiligheidsplan moet hebben. Een onderdeel van dit plan is het anti-pestprotocol. Zo’n protocol geeft 
kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe er gehandeld wordt bij pesten. Het gedrag- 
en anti-pestprotocol van De Brug vindt u op de schoolwebsite (www.pcbs-brug.nl). 

Bij het signaleren, aanpakken en voorkomen van pesten spelen leerkrachten een belangrijke rol. Om 
de leerkrachten hierbij te helpen, zijn er trainingen ontwikkeld en gaan lerarenopleidingen meer 
aandacht besteden aan pesten. Op De Brug wordt in elke groep met de Kanjertraining gewerkt. 

Tips voor ouders 

Het is belangrijk om als ouder aandacht te besteden aan pesten. Misschien denkt u: ‘Als mijn kind er 
maar geen last van heeft.’ Maar ook uw kind kan het slachtoffer worden van pesten of zelf een pester 
zijn. Praat thuis met uw kind over pesten en leer hem/haar dat pesten niet ‘cool’ is. 

Als u hoort of ziet dat een kind wordt gepest, ook al heeft uw eigen kind er niets mee te maken, zoek 
dan contact met de school. Voor scholen is het vaak moeilijk om het pesten te signaleren, ze hebben 
hierbij de hulp van ouders nodig. Voor uw kind geldt ook: klikken bij pesten is iets dat mag en moet. 
Omdat de leerkracht maar een klein gedeelte ziet van wat er tussen de kinderen onderling gebeurt, 
moet je als kind pesterijen altijd melden bij de leerkracht. 
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http://www.pesten.nl/mijn-verhaal

