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We hebben met elkaar besproken wat het verschil is tussen plagen en pesten. Veel kinderen ervaren 
het eenmalige (negatieve) plagen ook als pesten. Er is een regel dat je na ‘stop hou op’ moet stoppen 
en dat gebeurt regelmatig niet. De kinderen ervaren zelf wel dat ze het vervelend vinden als een 
ander niet stopt, maar doen het zelf ook.  

Veel kinderen geven aan dat als ze aan de pleinwacht en TSO melden dat ze worden 
gepest/geplaagd, er wordt gezegd dat ze het in de gaten houden, maar ze zien dat de grote mensen 
dan gaan kletsen. Ze voelen zich dan niet serieus genomen. Ook vinden ze dat kinderen die iets 
gedaan hebben, te weinig worden gestraft. Soms is sorry niet genoeg. En soms worden de TSO-
medewerkers alle kinderen gestraft, omdat ze met iets moeten stoppen waar één leerling niet 
plezierig heeft gespeeld. Er wordt de leerlingen dan niet gevraagd wat er is gebeurd. 

Het stelen of vernielen van spullen wordt door veel leerlingen benoemd. Iedereen heeft bijna zoiets 
weleens meegemaakt. Oplossingen die worden genoemd zijn spullen achterin je laatje bewaren, de 
leerkracht moet opletten of leerlingen uit de jaargroep niet in het laatje van een andere leerling 
zitten. De Pinguïns hebben een mand waar ze hun spullen kunnen opbergen. Deze mand staat bij het 
bureau van de leerkracht en dus heeft de leerkracht er beter zicht op. Misschien een goed idee voor 
allemaal. Daar zijn alle leerlingen het mee eens. 

Soms zijn kinderen bang voor andere leerlingen omdat er die dag ervoor wat is gebeurd. Je zou dan 
een maatje/vriendje kunnen vragen om je te helpen. 

Op de Veenslagenweg rijden auto’s te hard. Er is wel een schoolzone, maar het zou nog duidelijker 
kunnen volgens een aantal leerlingen. Er wordt gevraagd of het mogelijk is een drempel aan te 
leggen of een fietspad. 

Veel leerlingen willen vaker een gesprek in de groep over pesten en veiligheid.  


