Themales ‘Pesten’
In deze lesbrief vind je werkvormen om met de klas over het thema pesten te
bespreken. Deze lesbrief is opgedeeld uit en filmfragment uit de voorstelling
Teun, een vijftal filosofische vragen, een stellingenspel en een individuele quiz.
De lesbrief zal een lesuur in beslag nemen.

1. Filmfragment over pesten uit de voorstelling Teun.
https://youtu.be/G9mGYhi7Uyk
2. Filosofische vragen:
- Wat is pesten?
- Waarom pesten mensen andere mensen?
- Wanneer pest jij iemand?
- Zou er een wereld kunnen bestaan waarin pesten niet bestaat?
- Hoe zou je de school pestvrij kunnen maken?
3. Stellingenspel.
Het lokaal is leeg en de groep staat op een rij in het midden
van het lokaal. Als een leerling het eens is met de stelling, dan doet hij/zij
een stap vooruit, is hij/zij het niet eens met de stelling dan doe diegene een
stap naar achteren. Na 8 stellingen bekijkt de groep hoe ver ze van een
ander vandaan staan en kan de groep het erover hebben over hoe dat komt.
1. Ik ben zelf gepest
2. Pesten hoort bij het leven, daar moet je gewoon tegen kunnen
3. Pesten levert altijd schade op het zelfbeeld van het slachtoffer
4. Knappe mensen worden nooit gepest
5. Pesten gaat vanzelf weer over
6. Pesten via internet is erger dan ‘gewoon’ pesten
7. In deze groep wordt soms gepest
8. Ik heb spijt van dat ik heb gepest
4.

Quiz.
Op de volgende pagina is een pestquiz te vinden. Print deze uit
voor je leerlingen of laat deze op het schoolbord zien. Het is de bedoeling
dat de leerling iemand uit de klas kiest en daar de quiz over doet.
Uiteindelijk bespreek je met elkaar de score.

BEN JIJ EEN PESTER,
SLACHTOFFER OF TOESCHOUWER?
ziet een gevecht op de gang
1. Jeontstaan,
wat doe je?
a. Ik deel de eerste klappen uit!
b. Ik ben degene die geslagen word
c. Ik pak m’n mobiel en film het

pleegt zelfmoord bij jou op
2.Iemand
school, hoe reageer je?
a. Mooi! Daar zijn we ook vanaf!
b. Je googled zelfmoord-mogelijkheden
c. Ik wist niet dat mensen daarmee

3.

Je ziet dat iemand struikelt en een
vol blikje cola over zich heen krijgt.

geruchten over jou
4. Errondgaanop school.
a. Ik breek de neus van diegene die ze
verspreid heeft.
b. Dat is altijd zo.
c. Ik verzin geruchten over andere
mensen

is een feestje op zaterdag:
5.a. ErPARTYCRASHEN!!!!
b. niet uitgenodigd…
c. Cool, ben er bij!

a. Je filmt het en post het op Dumpert
b. Je gooit gauw jouw drinken weg, straks struikel
jij ook
c. Je focust je snel weer op het scherm van je mobiel

DE UITSLAG!
Vooral A’s: PESTER

Vooral B’s: SLACHTOFFER

Vooral C’s: TOESCHOUWER

Je bent een pester! En dat is
een serieus probleem op scholen
in Nederland. De volgende keer
dat je boos wordt op iemand,
vraag jezelf dan af of jij zo
behandelt zou willen worden.

Je wordt gepest of bent in
het verleden gepest. Je hebt
weinig zelf vertrouwen en
hebt niet veel vrienden.
Probeer pesters te vermijden
of hulp te zoeken.

Jij vind dat pesten niet moet
kunnen, maar komt niet voor
slachtoffers op uit angst zelf
gepest te worden of omdat
het je zaken niet zijn. Hulp
halen, helpt altijd!

