Leraar en leerling, een
ontmoeting tussen twee
werelden
Preventief pestprogramma voor een veilige school

Voorwoord
Er kunnen zich situaties voordoen waarin teams, leerkrachten, ouders en anderen zich machteloos
voelen als er gepest wordt op school. Sommige vormen van pestgedrag zijn duidelijk zichtbaar. Andere
vormen van pestgedrag zijn minder zichtbaar maar desalniettemin zeer krachtig en kunnen een
kinderleven blijvend beschadigen. Er bestaan reeds programma’s waaruit scholen kunnen kiezen
wanneer zij te maken krijgen met het fenomeen “pesten”. In veel gevallen wordt er een programma
opgestart wanneer het pestgedrag al langdurig plaatsvindt en uiteindelijk escaleert. Uit onderzoek blijkt
dat wanneer er geen blijvende aandacht aan het pestgedrag wordt besteed, dit vroeg of laat terug
keert. Dit unieke programma is anders en biedt een blijvend resultaat. Wij trainen de leerkrachten om
de methodieken in de dagelijkse praktijk toe te passen. Op deze manier geeft de school krachtig
antwoord op pestgedrag en biedt zij alle partijen een veilige omgeving.
Missie
Het is onze missie om het onderwijs zo veilig mogelijk te maken en daarmee het geluk, het welzijn en de
toekomstverwachtingen van kinderen te verbeteren.
Doelstelling
Het programma van StopErmeeNu heeft de volgende doelstellingen:






Een adequate oplossing voor alle vormen (8) van pest- en treitergedrag
Zelfverzekerde kinderen met betere leerresultaten
Goede sociale vaardigheden ontwikkelen bij kinderen
Meer plezier op school
Betere samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouders

Pestgedrag kan blijvende schade aanrichten bij de ontwikkeling van kinderen en de identiteit en imago
van een school onherstelbaar beschadigen. Dit maatwerkprogramma is uniek omdat het programma de
directie, leerkrachten en interne begeleiders handvatten biedt om voor eens en altijd het pesten en
treiteren te stoppen middels een eenmalige investering. Het programma is zo ontwikkeld dat het niet in
conflict komt met andere (pest)programma’s die reeds zijn ingezet.
Doelgroep
Schooldirectie, managementteams, leerkrachten, interne begeleiders en eventueel betrokken ouders.
Werkwijze
Trainen is beleven. 95% van ons gedrag is automatisch en onbewust gedrag, 5% van ons gedrag is aan te
leren. 80% van die 5% vervalt binnen 1 jaar terug naar automatisch onbewust gedrag.
Conclusie: we investeren 1,4 miljard per jaar aan trainingskosten voor 1% resultaat. Dit moet natuurlijk
anders. Voor blijvende resultaten is het essentieel dat een training plaatsvindt op overtuiging en
Identiteit in plaats van gedrag en vaardigheden alleen. Wij garanderen betere resultaten voor uw
investering.

www.stopermee.nu

Maatwerk
Ons team is veelzijdig, kundig en divers. Onze trainers hebben allen meer dan tien jaar ervaring. Alle
(schriftelijke) communicatie richting ouders en kinderen gebeurt uit naam van de school. De gebruikte
materialen, hand-outs en internetpagina zijn voorzien van het logo van de school en van StopErmeeNu.
Alle acties en materialen worden eerst intern besproken en getoetst op geschiktheid. De school
ontvangt alle lof over de bereikte resultaten. De school wordt intensief betrokken bij het
ontwikkelproces.
Resultaat
Waarom zou een school geld beschikbaar moeten stellen aan preventief pestbeleid? Wij noemen u
enkele voordelen:














Beter imago
Betere leerresultaten
Minder spijbelen
Betrokken ouders
Enthousiaste leerlingen
Effectievere samenwerking tussen school, leerkrachten, leerlingen en ouders
Meer plezier en een betere sfeer in de klas
Minder werklast voor de leerkrachten
Een veilig schoolklimaat
Een beter functionerend (school of management) team
Vermindering van (seksueel) geweld en racisme
Een adequaat pestbeleid dat wordt ondersteund door alle betrokken partijen
Ouders worden gestimuleerd om een vrijwillige financiële bijdrage te leveren

Workshop
Respect en vertrouwen (is slechts een onderdeel van het totale preventieve pestprogramma)
Om pestgedrag op de school uit te bannen is het essentieel dat u echt kunt “verbinden” met anderen.
Paarden laten direct zien of u deze verbinding kunt maken en in stand kunt houden. Hiervoor zijn 12
spelregels ontwikkeld. Indien u de 12 spelregels van “ontmoeten” toepast kunt u met paarden
communiceren, het karakter van het paard lezen en maakt u van elke ontmoeting een succes.
Aan de hand van deze ervaring kunt u zelf constateren hoe pestgedrag ontstaat en welke vormen van
pesten door de verschillende karakters worden ingezet. Tevens ontdekt u hoe u adequaat kunt reageren
op de verschillende vormen van pestgedrag en welk effect dit heeft op het kind en de groep. Op deze
manier legt u een goede basis voor vertrouwen en realiseert u een duurzame relatie met ouder, collega
en leerling. Tijdens een persoonlijk gesprek zullen we uw wensen meenemen in de workshop.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin van Rosmalen via 06-86151919
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