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In dit werkboekje van Astrid Tulleners kunnen we al meteen twee grote delen onderscheiden. De cesuur 
ligt hierbij tussen het vijfde en zesde hoofdstuk.

In het eerste hoofdstuk gaat het kind aan de hand van concrete opdrachten op zoek naar zichzelf. Wie is 
hij? Wat vindt hij over zichzelf? Wat vinden anderen over hem? Een toch wel heel belangrijke oefening ligt 
eveneens in dit hoofdstuk besloten. Het kind moet een roos tekenen waarin het zelf centraal staat. Daar
moet het nog drie cirkels rond tekenen waarin het de personen die rond hem staan (van heel dichtbij naar 
eerder veraf) een plaats geeft. Op deze manier brengt het kind voor zichzelf in kaart op welke mensen hij 
eventueel beroep kan doen.

Het tweede hoofdstuk gaat in op de manieren waarop een kind gepest wordt. Daarbij komt ook het verschil 
tussen plagen en pesten aan bod. Aan de hand van heel gerichte vragen en opdrachten brengt het kind zijn 
pestprobleem in kaart. De volgende manieren waarop iemand kan gepest worden komen aan bod:

 uitsluiten
 chanteren
 pesten via het Internet

Er is eveneens aandacht voor de plaatsen waarop het kind zich veilig voelt voor het pesten en plaatsen 
waar het kind zich onveilig voelt. 

Hoofdstuk drie gaat op zoek naar de redenen waarom iemand gepest wordt. Hoofdstuk vier doet de lezer 
nadenken over de personen die bij het pesten betrokken zijn: de pesters, de meelopers en de kijkers.
Hoofdstuk vijf brengt de gevolgen van pesten in beeld.

Hoofdstuk zes laat de lezer kennismaken met en nadenken over manieren om het pesten aan te pakken. 
Het is meteen ook het grootste hoofdstuk. Dit komt aan bod:

 hulp vragen aan een volwassene
 hulp vragen aan kinderen
 manieren om het pestprobleem op school bespreekbaar te maken
 dingen die het gepeste kind zelf kan doen

In het zevende en laatste hoofdstuk moet het kind de complimentjes die het krijgt verzamelen.

Met dit werkboekje kunnen kinderen aan de hand van gerichte vragen en opdrachten opschrijven en 
tekenen wat pesten met ze doet en hoe ze het kunnen aanpakken. Stapsgewijze worden de verschillende 
inhouden in een concrete en directe taal overgedragen. Er is heel wat ruimte voor zelfreflectie. Dit be-
tekent echter dat jongere kinderen moeten kunnen beroep doen op een volwassen coach die hen daarbij 
helpt.
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Ouders, leerkrachten en hulpverleners kunnen dit werkboekje echter ook gebruiken bij de begeleiding van 
gepeste kinderen of bij het bespreekbaar maken van het probleem in de klas.

Ik en pesten is veel meer dan zomaar een nieuw boekje over het probleem van het pesten.
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