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gooi eens wat verbinding in je groep

- actiefiche voor ouderwerkingen

Beste voorzitter van 
de ouderwerking,

Ook het wij-gevoel onder ouders is belangrijk. 
Zowel ouders, kinderen als de school hebben
er baat bij.

In tijden van coronamaatregelen willen we jullie  
echter nog sterker aanraden om te werken aan 
het wij-gevoel van ouders op school.

In deze actiefiche helpen we jou hierbij: 
met een scenario voor een verbindende online 
ouderactiviteit. 

Als voorzitter kan jij samen met de leden van 
de ouderwerking inzetten op het betrekken van 
zoveel mogelijk ouders en op het gevoel erbij te 
horen.

Veel succes! 

Groetjes,

KOOGO, GO! Ouders, VCOV
en Kies Kleur tegen Pesten

Deze actiefiche werd opgemaakt door de drie Vlaamse
ouderkoepels: KOOGO (gemeentelijk, stedelijk en 

provinciaal onderwijs), GO! Ouders (onderwijs van de 

Vlaamse Gemeenschap) en VCOV (Vrij Onderwijs).
 

www.koogo.be | marieke.bavelaar@ovsg.be
www.g-o.be/ouders | ouders@g-o.be

www.vcov.be | info@vcov.be

Save the date!

Wil je graag nog meer methodieken rond 
verbinding om zo’n online ouderbijeen-
komst vorm te geven? 

Wil je dit graag eerst eens uitproberen 
zodat je het daarna rustig zelf kan organi-
seren binnen jouw ouderwerking? 

Dat kan! 

Ouderkoepels GO! ouders, KOOGO en 
VCOV organiseren op 14 januari 2021 

een digitale vormingsavond hierover. 

Inschrijven kan via www.go-ouders.be, 
www.koogo.be of www.vcov.be
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gooi eens wat verbinding in je groep

- actiefiche voor ouderwerkingen

Inzetten op verbinding met ouders
tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten

Online ouderactiviteit
met (keuze uit) 3 gespreksmethodieken

Organiseer tijdens de Week tegen Pesten een on-
line ouderbijeenkomst waarbij je inzet op verbon-
denheid.

Doel

Verbondenheid tussen de ouders van de ouder-
werking en van de school vergroten door metho-
dieken te gebruiken die het groepsgevoel bevor-
deren. Door in te zetten op (digitale) ontmoeting 
blijven ouders van de ouderwerking betrokken en 
werkt het drempelverlagend voor andere ouders 
om contact op te nemen met de school of met de 
ouderwerking.

Tijdsduur: 1u 

Materiaal

• Een online vergaderplatform met chatfunctie, 
bijvoorbeeld Teams, Zoom, ...

• De infofiches van methodieken 2 en 3
• Een app om te stemmen (voor methodiek 2)
• Een PowerPointpresentatie of een whiteboard 

(Awwapp, Padlet, ...) met reflectievragen (voor 
methodiek 3)

1. Start met een kennismakingsronde.

Je vraagt bij de uitnodiging aan de deelnemers om 
een voorwerp te kiezen en mee te brengen naar 
de online ouderactiviteit. Tijdens de activiteit stel-
len ze zich één voor één voor aan de hand van hun 
voorwerp:  waarom kozen ze dit? Wat spreekt hen 
aan? Waaraan denken ze als ze dit voorwerp zien?

2. Speel een stellingenspel rond verbinding en 
pesten

Je presenteert enkele stellingen rond verbinding 
aan de deelnemers. Laat ouders digitaal stemmen 
bij elke stelling en presenteer telkens de resulta-
ten van de stemming. 

Daarna kan je vragen of een voor- en tegenstan-
der van de stelling even zijn/haar antwoord wil 
toelichten. 

Uitgebreide uitleg: zie p. 3

3. Sluit af met een evaluatiemethodiek: 
reflecteren doe je samen

Door middel van deze werkvorm kan je iedereen 
aan bod laten komen tijdens een reflectiemoment. 
Dit op een laagdrempelige en ludieke manier. 

Hoe je dat doet? Bereid één of meerdere reflec-
tievragen voor. Deel deze in de online vergader-
tool, zodat alle deelnemers de vraag kunnen zien. 
Vraag aan iedereen om in de chat te reageren met 
een emoji. Daarna krijgt iedereen de kans om de 
keuze van de emoji toe te lichten. Als iedereen aan 
bod is gekomen, kunnen er conclusies getrokken 
worden. 

Uitgebreide uitleg: zie p. 4-5
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Infofiche bij methodiek 2
Stellingenspel

Wat is het?

Je presenteert enkele stellingen rond verbinding 
aan de deelnemers. Laat ouders digitaal stemmen 
bij elke stelling en presenteer telkens de resulta-
ten van de stemming. Daarna kan je vragen of een 
voor- en tegenstander van de stelling even zijn/
haar antwoord wil toelichten. 

Doel

De mening van de deelnemers verzamelen rond 
een thema. 

Aanpak

1. Voorbereiding

a. Bedenk goede stellingen. De formulering van 
de stellingen is heel belangrijk. Stellingen moeten 
duidelijk en mogen uitdagend geformuleerd zijn. 
Kies er een aantal uit, al naargelang de tijd die je 
voorziet voor het stellingenspel. 

Een paar voorbeeldjes van stellingen: 

• De sfeer in onze ouderwerking kan niet beter
• Hoe meer een school of ouderwerking werkt 

rond verbinding, hoe minder er gepest wordt
• Onze ouderwerking kan zelf iets doen aan 

pesten op school
• Onze ouderwerking sluit niemand (onbewust) 

uit
• In onze ouderwerking is het belangrijker dat 

iedereen zich goed voelt dan dat er een massa 
activiteiten georganiseerd worden. 

• ….

b. Onderzoek hoe je de deelnemers wil laten 
stemmen. 

Enkele mogelijkheden:

• Apps verbonden aan het platform dat je ge-
bruikt (bv. forms via Microsoft Teams, bv. polls 
via Zoom, …) 

• Apps verbonden aan de gsm’s van de deelne-
mers (bv. Kahoot!)

• Gebruik van de camera’s van het platform dat 
je gebruikt (akkoord met de stelling: camera 
aan, niet akkoord met de stelling: camera uit). 

2. De avond zelf

• Leg de deelnemers uit hoe ze kunnen stem-
men

• Formuleer een stelling en presenteer ze even-
tueel op een slide

• Vraag de deelnemers om te stemmen
• Presenteer de resultaten van de stemming
• Vraag eventueel een voor- en tegenstander 

naar een korte duiding bij hun stem
• Herhaal deze werkwijze voor de andere stel-

lingen

Rol van de begeleider

Als je ouders om een duiding bij hun stem vraagt, 
doe dit vrijblijvend is hou het kort. 

Zorg ervoor dat er geen discussie ontstaat 
tussen voor- en tegenstanders. 

Vat samen en neem eventueel gespreksthema’s 
mee naar een volgende vergadering. 
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Infofiche bij methodiek 3
Evaluatiemethodiek: 
reflecteren doe je samen
Het gebeurt dat bij een (online) overleg sommi-
ge mensen heel veel aan het woord zijn. Andere 
leden laten hun stem minder horen. Deze verbin-
dende werkvorm houdt alle deelnemers betrok-
ken en lokt spontane reacties uit.

Deze werkvorm kan je gebruiken om te reflecte-
ren over een activiteit, een voorstel  op een verga-
dering of een andere situatie binnen jullie ouder-
werking.
 

Materialen

• PowerPoint of whiteboard (Awwapp, Padlet, 
...)

• Online vergaderplatform (Teams, Zoom, …) 
met chatfunctie

Voorbereiding

• Denk na over de (reflectie)vragen die je in deze 
werkvorm aan bod wil laten komen.

• Plan het reflectiemoment op de agenda van de 
vergadering.

• Maak een PowerPointpresentatie of white-
board (Awwapp, Padlet, ...) klaar met de re-
flectievragen.

• Deel de voorbeelden van de emoji’s in de chat 
(zie voorbeeld hieronder). 

Tijdens de vergadering

• Wanneer het agendapunt reflectie aan bod 
komt, deel je de (refelectie)vraag in het online 
vergaderplatform.

• De deelnemers kunnen nu reageren op hoe ze 
zich voelen bij de reflectievraag. Ze gebruiken 
hiervoor de chat. Vraag om in de chat één of 
meer  emoji’s te zetten die het best hun emotie 
weergeeft.

• De organisator laat alle deelnemers kort uit-
leggen waarom ze voor de bepaalde emoji 
hebben gekozen. Is de groep te groot, gebruik 
dan break- out rooms.

• Als iedereen aan bod is gekomen wordt er ge-
zocht naar eventuele overeenkomsten.  Besluit 
wat de conclusie is van de reflectie. Wat willen 
we behouden en wat kan beter?

• Sluit af met eventuele afspraken en bedank ie-
dereen voor zijn/haar inbreng. 

Wat vonden jullie van de organisatie
van de kaasschotelverkoop?
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Variaties

• De emoji’s op de afbeelding zijn maar een 
aantal voorbeelden. Deelnemers kunnen ook 
andere emoji’s kiezen. Zolang ze maar kun-
nen verwoorden waarom ze de emoji heb-
ben gekozen. Wanneer de deelnemers geen 
emoji’s in hun chat hebben, deel dan deze link 
naar externe emoji’s die ze kunnen knippen en 
plakken in de chat: https://nl.piliapp.com/face-
book-symbols/.

• Gebruik je liever een andere manier om de 
emoties op te roepen of wil je variëren? Vraag 
dan naar een kleur, een dier, een gevoel, ...Ver-
der kan je ook werken met foto’s en/of quotes.
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www.kieskleurtegenpesten.be

Alles over de Week en #eenjaarlangtegenpesten?

Eén Week tegen Pesten, is dat voldoende?

Om tot een duurzame, pestvrije (of pestarme)
omgeving te komen, werk je als school, sport- of 

jeugdvereniging best een sterk plan uit.

Zo’n plan om te voorkomen en constructief aan te 
pakken hoeft niet ingewikkeld te zijn. En bovendien 

pluk je er het hele jaar de vruchten van!

Bekijk #eenjaarlangtegenpesten voor 
onze 10 bouwstenen van sterk antipestbeleid. 

Verwerk ze blijvend in jullie organisatie.

Geef pesten een heel jaar
(en zelfs langer) geen kans! 
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Wat als het gebeurt?

Jouw rol als begeleider

Bijlage: wat als het gebeurt?
Jouw belangrijke rol als begeleider

Voorkomen is beter dan genezen. Maar soms zal 
je toch moeten genezen. Hieronder vind een aan-
tal belangrijke handvaten daarvoor.

Is dit pesten?

Soms weet je het als begeleider meteen bij je 
eerste kennismaking met een groep: hier zit een 
pestsituatie. Maar vaak is het niet zo makkelijk 
om in te schatten. Je bent maar getuige van korte 
momentopnames, soms gebeurt het pesten heel 
subtiel of heimelijk, …

Je zal jezelf dan bewust of onbewust de vraag 
stellen: Is dit pesten? Of is het onschuldig plaag-
gedrag?

Deze 5 kenmerken definiëren wat pesten is:

• Pestgedrag is systematisch, zich herhalend 

negatief gedrag. 
• In tegenstelling tot plagen heeft pesten de ex-

pliciete bedoeling om te kwetsen. 
• Het slachtoffer wordt schade berokkend door 

de pesters. 
• Bij pesten is er sprake van een ongelijke 

machtsbalans. Pesters kiezen een slachtoffer 
uit dat in hun ogen ‘zwakker’ is. 

• Pesten heeft een sociale functie. Het is een 
manier voor de pesters om aanzien en status 
te verwerven binnen een groep. 

Pesten is een groepsprobleem. Er is nooit één 
dader. Op zijn minst zijn er andere kinderen die 
dit gedrag tolereren. Er zijn zichtbare vormen van 
pesten zoals iemand uitschelden, vernielen van 
materiaal, … En onzichtbare vormen zoals nege-
ren, uitsluiten, ... 

Wanneer moet ik reageren? Be a responder!

Omdat je als begeleider vaak slechts het topje van 
de ijsberg ziet, is het ondanks een duidelijke defi-
nitie niet altijd mogelijk om met zekerheid te zeg-
gen: ‘neen, het gaat niet om pesten’.

Daarom is het verstandig om als begeleider steeds 

te laten merken dat je iets niet oké vindt, als je 
ziet dat iemand zich geraakt voelt door het gedrag 
van anderen. Be a responder! 

Onderzoek wijst uit dat groepen minder pestge-

drag kennen als de begeleiders ‘responders’ zijn. 
Dit wil zeggen: als er ook gereageerd wordt op 
momenten die alleenstaand of éénmalig zouden 
kunnen zijn. Reageer wel vanuit jezelf als bege-
leider: ik vind het niet oké dat … Niet vanuit het 
slachtoffer: zie je niet dat hij/zij het niet leuk vindt.

Wat is jouw rol als begeleider?

Je hebt een belangrijke rol in het creëren van een 
pestvrije omgeving. Om zoveel mogelijk uit je 
groep te halen, is jouw houding enorm belangrijk.  

• Be a responder: reageer ook op éénmalig 
kwetsend gedrag en doe dat vanuit jezelf als 
begeleider: ik vind het niet oké dat …

• Zorg ervoor dat kinderen en jongeren weten 
waar ze terechtkunnen als ze ergens mee zit-
ten.

• Zoek samen met de groep naar oplossingen, 
wanneer je op een groepsprobleem botst.

• Wees creatief, als je groepjes moet vormen. 
• Praat over pesten met medebegeleiders, met 

ouders, met de overkoepelende organisatie, 
met je leden, … Het mag geen taboe zijn. Pas 
wanneer er over gepraat wordt, wordt er sa-
men naar oplossingen gezocht. Pas dan hel-
pen we het probleem de wereld uit. 
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Wat als het gebeurt?

Jouw rol als begeleider

• Pesten gebeurt vaak wanneer de begeleider 
het niet ziet. Praat dus met jouw groep, niet 
enkel met de enthousiaste tateraars. Zo kom je 
veel te weten. 

• Maak ook samen met de groep afspraken voor 
de momenten waarop je er niet bent: afspra-
ken voor de speelplaats, voor de platte rust, 
voor de kleedkamers, …

Handvaten voor groepsgesprek over pesten

• Goede afspraken maken goede vrienden. 
Maak samen met de groep afspraken voor tij-
dens het gesprek. 

• Probeer een zo neutraal mogelijke rol aan te 
nemen. 

• Zet de gevoelens en niet de feiten centraal. 
• Probeer open en begripvol voor de groep te 

staan.
• Probeer niet door te bomen als de vorm of het 

gesprek niet aanslaat bij de groep.
• Zorg ervoor dat de stillere personen niet ge-

domineerd worden door de meer mondige 
groepsleden.

• Stel voldoende vragen aan degenen die min-
der aan het woord zijn.

• Bij minder veilige vragen of uitdagingen laat 
je hen even bedenktijd of overlegtijd met een 
groepsgenoot.

• Verplicht niemand om iets te zeggen of te 
doen.

• Voel je weerstand? Bevraag dan vanwaar deze 
komt.

• Blok emoties niet af, maar ga er ook niet zo-
maar in mee.

Het gesprek in goede banen leiden

Vaak gebruiken kinderen of jongeren foute woor-
den om iets uit te drukken. Als je voelt dat dat ge-
beurt, raden we je aan om zelf zaken te herformu-

leren. Zo kun je ervoor zorgen dat de anderen zich 
in de eerste plaats minder aangevallen voelen. De 
spreker zal hierdoor ook menselijker overkomen. 
Bovendien geeft het herformuleren van zinnen 
ook ruimte om dingen in een ander perspectief te 
zien. Als je iets herformuleert, check je best wel 
bij het kind of de jongere af of jouw inschatting 
juist is.

Samenvatten wat er gezegd wordt, is een twee-
de aanrader. Hierbij moet je niet alles herhalen. 
Bespreek de belangrijkste elementen die je mee 
kunt nemen voor de toekomst. Samenvatten ver-
mijdt dat je telkens dezelfde discussie voert. Het 
geeft ook weer hoever je al geraakt bent binnen 
het gesprek en welke weg je nog moet afleggen.

Tenslotte is het belangrijk om focus te behouden. 
Een discussie die op een heel ander spoor terecht-
komt? Dat mag even, als het interessant is. Maar 
keer wel altijd op tijd terug naar het oorspronkelij-
ke onderwerp, anders kan er verwarring ontstaan.

#eenjaarlangtegenpesten?

Bekijk de 10 bouwstenen van een sterk antipest-
beleid. Verwerk ze blijvend in jullie organisatie! 
Surf naar kieskleurtegenpesten.be/een-jaar-lang

Mogelijke afspraken:

• We luisteren naar elkaar en laten elkaar 
uitspreken. 

• We gaan op een respectvolle manier om 
met de ervaring van anderen. 

• We praten in de ik-vorm.
• We spreken enkel uit eigen ervaringen. 
• Het is niet de bedoeling om anderen di-

rect aan te vallen. 
• Alles wat gezegd wordt, blijft binnen 

deze groep. 
• We verplichten niemand om iets te zeg-

gen. 


