PESTEN

Voordat pesten op een school kan worden aangepakt,
is het eerst prioriteit om pesten te herkennen. We gaan
in gesprek en bieden handvatten voor het voorkomen of
adequaat aanpakken van (digitaal) pesten.

Inhoud
Veel ouders en docenten weten zich er geen raad mee. Leerlingen sturen elkaar (anonieme) nare
berichtjes, ze stelen elkaars wachtwoorden, nemen iemands identiteit over of bedreigen elkaar
soms. Laffe manieren van pesten die helaas niet stoppen bij de voordeur, maar doordringen tot in
een slaapkamer of juist op het schoolplein. Een leerling kan zich hierdoor niet meer veilig voelen of er
ontstaat een vervelende sfeer binnen een klas. De impact is soms niet te overzien.
Pesters missen vaak het besef van de langdurige gevolgen voor iemand die gepest wordt. Vooral met de
komst van de online wereld waarin we steeds meer persoonlijke informatie publiceren, zijn leerlingen nog
vatbaarder om gepest te worden.
We maken een duidelijk onderscheid tussen digitaal pesten en het traditionele pesten. We merken
namelijk al jaren dat de pesterijen die in de klas of buiten school spelen, via social media doorgaan en
andersom.

Wat levert de voorlichting Pesten op?
Veel. Leerlingen die zich bewuster zijn van de langdurige gevolgen van (digitaal) pesten, waardoor
ze fijner met elkaar omgaan in een betere omgeving. Voor ouders en docenten geldt dat ze na onze
voorlichting meer handvatten hebben om pesten te kunnen herkennen, voorkomen of aanpakken. Indien
er wordt gekozen voor een combinatie, zal er ook zeker een sterkere verbinding ontstaan tussen de 3
doelgroepen.

Voor alle soorten onderwijs

Voor leerlingen, ouders of docenten

Doelgroep
Van een leerling in het basisonderwijs en een docent op het voortgezet onderwijs, tot een begeleider bij
speciaal onderwijs. Onze voorlichting pesten is geschikt voor elke doelgroep in alle soorten onderwijs.
Dit omdat wij elke voorlichting als maatwerk zien en dus naar wens aanpassen op basis van de
aanvraag.

Een sterk team van jonge
specialisten die het
verschil willen maken
in het onderwijs

25,000+

150+

leerlingen

scholen

14,000+

2,200

scholen

docenten

Sprekers die verder gaan dan kennis delen. Sprekers met een missie, die impact willen maken in het
onderwijs. We zijn volledig gespecialiseerd in meerdere thema’s die een rol spelen in het onderwijs
en veel aandacht vragen op dit moment. We geven voorlichting over Social Media, seks, pesten, jong
ondernemen, omgaan met geld, studiekeuze, drank en drugs, lachgas en verantwoord gamen. We
worden ingezet voor leerlingen in de klas, tijdens ouderavonden of als training voor docenten.

Waarom wij?
Altijd met passie door een
enthousiaste jonge spreker

Wij winnen al jaren het vertrouwen in het

Van tevoren contact over specifieke
wensen vanuit jouw school

door heel Nederland. Van basisonderwijs,

Interactieve en vlotte manier van
presenteren
100% wij brengen ècht de
boodschap over-garantie
Dat durven wij wel aan.

onderwijs en zijn inmiddels te vinden
voortgezet onderwijs en overheidsinstanties,
tot speciaal onderwijs en opvangcentra.
We werken elke dag hard om actuele
presentaties op een unieke manier te
presenteren, zodat we altijd voorlichting
geven met écht positieve effecten.

Contact opnemen
Bellen 06 15 43 08 85

Of een mailtje sturen..

