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Word jij wel eens geplaagd of gepest? 

Wat is pesten?  

Wat is plagen?  

Wat is het verschil tussen pesten en plagen? 

Uitsluiten en pesten gebeurt niet enkel op school.  

Waar nog? Som 3 andere plaatsen op. 

Sorteer de woorden in volgorde van minder erg (1) naar erg (5). 

uitlachen / plagen / afwijzen / pesten / uitsluiten 
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Waarom wordt iemand wel eens uitgesloten of gepest?  
Geef 3 voorbeelden. 

Situatie 1:  
Joke zit in het vijfde leerjaar en draagt sinds kort een nieuwe bril. Joke is slechtziend. Onlangs 
moest ze voor haar ogen naar de dokter. "Bij jouw ogen passen enkel dikke glazen", zei hij. Toen ze 
thuiskwam, barstte ze in tranen uit. "Nu gaan ze me nog meer uitlachen. Iedereen roept naar me: 
‘Bomma! Stomme! Kijk uit waar je loopt!’ Iedereen vindt het onnozel om bij mij te staan. Ik ben 
dan ook altijd alleen: in de klas, op de bus, in de Chiro … overal! Als ik tegen andere kinderen iets 
wil zeggen, draaien ze zich gewoon om. Ik weet dat ze dan met mij lachen, schele ogen trekken 
naar mekaar of een blinde nadoen. Dat doen ze altijd opnieuw. Soms denk ik: ‘Joke, jij ziet er      
tenminste groter en slimmer uit met die bril!’ Maar als ik dan thuiskom met mijn schoolrapport, 
voel ik me dom …" 

Situatie 2:  
Joost is een moordenaar. Dat zeggen ze toch. Hij doet niets liever dan insecten doden.  
Iedereen heeft het wel eens moeten zien. Alle stoefers en pestkoppen staan rond hem.  
Dan knijpt hij een vlieg of een mier tussen z'n duim en wijsvinger plat.  
Als Raf, een hele stille jongen, in de buurt komt, zegt Joost: "Als je niet doet wat ik zeg, dan …" en 
daar gaat nog een vlieg.  
Joost is een vieze. Eigenlijk wil ik liever niet bij hem staan … 

Situatie 3:  
Toon is elf jaar. Hij is altijd heel stil.  
Hij heeft strenge ouders. Hij mag thuis nooit weg. Als hij ook maar iets verkeerd doet, krijgt hij 
straf.  
Niemand wil bij Toon komen spelen. Je mag er bijna niets.  
Daarom speelt ook niemand op school met hem. Iedereen loopt hem voorbij. Niemand vraagt hem 
iets.  
Toon is stil en voelt zich triestig.  
Eigenlijk wil hij wel meespelen en meepraten, maar hij durft gewoon niet.  
Hij heeft schrik dat hij niet mag meedoen, of iets fout zal doen.  


