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Buitensluiten? Uitgesloten!
Week tegen Pesten 2021

Dat is dit jaar het thema van de Week tegen Pesten. Bij KiVa werkt iedereen samen om er een
fijne groep van te maken! Iedereen hoort erbij! We gaan uit van de kracht van de groep om
zo een fijne school te creëren. Hoe zorg je dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor
elkaar, voor hun klas, voor de school én voor zichzelf? Hoe kan je ervoor zorgen dat je samen
met de kinderen een fijne sfeer in een groep versterkt? In deze lesbrief, die in het teken staat
van de Week tegen Pesten 2021, besteden we hier nog eens extra aandacht aan door middel
van een aantal werkvormen die je kunt inzetten in je groep.

Kennismaking
Kennismaken is belangrijk om samen een positieve, veilige en inclusieve sfeer in de groep te creëren.
Ook in de loop van het schooljaar blijft dit belangrijk. De eerste weken na de elke schoolvakantie (dus
niet alleen de zomervakantie) bieden daar goede mogelijkheden voor. Als de kinderen elkaar al kennen
is dit het moment om elkaar nog beter te leren kennen. Wat weten ze nog niet van elkaar? Door veel
contact tussen kinderen in je klas te stimuleren, zorg je ervoor dat ze samen een groep zijn, waar
iedereen erbij hoort! Wanneer kinderen elkaar kennen en kunnen terugvallen op gedeelde
ervaringen, zorgt dat voor meer begrip en meer oog voor elkaars welzijn.

Normen in de groep
In elke groep heersen normen. Deze kunnen zijn afgesproken, maar er zijn ook normen die ontstaan
zonder dat er over gepraat wordt. Om ervoor te zorgen dat de groepsnormen in jouw klas bewust
positief zijn, is het goed om ze letterlijk te bespreken. Maak samen met de kinderen afspraken over
hoe zij een fijne groep voor zich zien en wat ze willen doen als er toch iemand is die zich niet fijn voelt.
Bijvoorbeeld omdat diegene wordt buitengesloten. En misschien nog wel het allerbelangrijkste: geef
als leerkracht zelf ook het goede voorbeeld in woord en daad!

Diversiteit: samen een fijne groep
In een fijne groep is er plek voor iedereen. Iedereen mag en kan daar zichzelf zijn. De kracht van de
groep zit namelijk niet alleen in overeenkomsten, maar juist ook in verschillen! Het is van belang dat
de kinderen dat inzien en ervaren. Omgaan met verschillen is niet alleen maar leuk en makkelijk. In
deze lesbrief zit daarom ook een oefening waardoor kinderen er op een speelse manier achter komen
wat er lastig aan kan zijn.

Verantwoordelijk online
Hoe we met elkaar om willen gaan, is niet alleen van belang in de fysieke wereld, maar ook in de
digitale. Veel normen en regels die gelden in andere situaties, zijn ook toepasbaar op de online
wereld. Vaak gaat het alleen maar om een stukje extra bewustwording. Denk de online laag voor het
gemak maar eens weg. Wat zou je kinderen dan willen meegeven of leren? Pas deze principes
vervolgens zo goed mogelijk toe op de online situatie.

Werkvormen met een sterretje (*) zijn ook geschikt voor de onderbouw

Tekst in het blauw is gericht aan de leerkracht
Tekst in het zwart is gericht aan het kind
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Een halve minuut klasgenoten raden
Combineer Wie is het? met 30 seconds voor een snel kennismakingsspelletje. Elk kind krijgt
een kaartje zoals in de bijlage. Schrijf bovenaan het kaartje je naam. Schrijf daaronder drie
hints over jou die straks voorgelezen mogen worden. Vouw het kaartje dicht zodat de hints
eerst nog niet zichtbaar zijn.
Verdeel de klas in twee teams. De kaartjes van het ene team
worden de raadstapel van het andere team. Het raden gaat als
volgt: één iemand van het team pakt steeds een kaartje met
daarop een naam. Omschrijf om wie het gaat. Lukt het om de
rest van het team deze naam te laten raden zonder de
opgeschreven hints te gebruiken, dan krijgt het team 2 punten.
Hebben ze de zelf opgeschreven hints nodig? Dan krijgt het team
1 punt. Lukt het niet om het kaartje te raden, dan gaat het
kaartje terug in de stapel. Hoe beter de kinderen elkaar kennen,
hoe vaker het lukt om een ‘tweepunter’ te scoren.
Bespreek het spel even na. Was het makkelijk om een beschrijving te
bedenken? Was het makkelijk om te raden? Hoe komt dat? Heb je nieuwe dingen gehoord
die je nog niet wist?

Fake news!?*
Alle kinderen schrijven twee nieuwtjes over zichzelf op. Dit zijn dingen die de meeste
klasgenoten nog niet over hen zullen, maar die ze wel met de klas willen delen. Ze verzinnen
daarnaast iets over zichzelf dat niet waar is. Je kunt de kinderen een thema meegeven zoals
bijvoorbeeld: de zomervakantie.
Ieder kind vertelt alle drie de nieuwtjes aan de klas. Het is de bedoeling dat de klas gaat
raden welke van de drie niet waar is. Met andere woorden: welk bericht is fake-news?
Tip: kies bijzondere waarheden waarvan je klasgenoten mogelijk zullen denken dat het echt
niet gebeurd kan zijn. Bedenk fake-news dat niet volledig ongeloofwaardig is (ik werd
ontvoerd door levende augurken), maar iets dat wel echt gebeurd kan zijn (ik heb ooit
meegedaan aan een talentenjacht).
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Kennismaking
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Ook jouw medaille glanst!*
Week tegen Pesten 2021

Als kinderen het gevoel hebben dat ze er niet bij horen, dan kan dat voor negatieve gedachtes
over zichzelf zorgen. Die gedachtes kloppen vaak helemaal niet, ze schetsen in ieder geval
nooit het volledige beeld. Tijd voor wat positieve gedachten!
Hoe denk jij over jezelf? Zie jij jezelf als een glimmende medaille? Zie je wat
je allemaal goed kan en leuk vindt om te doen? Of ben jij vooral bezig met de
keerzijde van de medaille: dingen die je vervelend vindt aan jezelf, die je
misschien nog niet zo goed kan?
Je gedachten hebben invloed op je gevoel. En aangezien ik weet dat jullie allemaal toppers
zijn, is het hoog tijd om je eigen medaille eens even op te poetsen. Wat kan jij allemaal goed,
wat was er leuk vandaag en welke dingen geven jou een goed gevoel? Geef jezelf drie keer
per dag een complimentje en schrijf deze op! Zo besteed je meer aandacht aan de positieve
onderdelen van jezelf. Jouw goede eigenschappen mogen benoemd en gevierd worden!
Iedereen heeft namelijk goede eigenschappen en kanten. Je best doen is goed genoeg. Ook
als blijkt dat niet alles lukt.
Ook op dagen dat het allemaal niet zo lekker liep, zijn er altijd positieve dingen te vinden.
Daag de kinderen daarnaast uit om ook de glimmende medaille van andere kinderen te zien.
Zie jij iets dat een compliment verdient? Voel je vrij om die te geven!

Willekeurige groepjes*
Vorig jaar deelden we al leuke manieren om groepjes willekeurig samen te stellen in onze
Lesbrief Samen aan zet! Benieuwd wat ze waren? Klik dan op de titel! Groepjes willekeurig
samenstellen, zorgt voor meer en beter contact tussen alle kinderen. Dat is een groot voordeel
bij het vormen van een positieve sfeer in de groep en het voorkomen van buitensluiten. Zorg
dus dat je ook dit jaar weer regelmatig willekeurige groepjes maakt!
Eén van de opties om groepjes willekeurig samen te stellen zijn speelkaarten. Deze werkvorm
kun je ook gebruiken om nog gerichter te praten over buitensluiten. Kijk daarvoor snel verder
naar de werkvorm ‘de eenzame koning(in) en de eenzame boer!’
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A hand in…
Een fijne klas die maken we samen. Iedereen heeft daar invloed op. In het Engels bestaat
daar een mooie uitdrukking voor: ‘You have a hand in…’ Die uitdrukking nemen we vandaag
letterlijk! Laat alle kinderen hun hand omtrekken op een papier. In elke vinger schrijven ze
dingen die ze belangrijk vinden. Het moet gaan over:
1.
2.
3.
4.
5.

Duim: als ik dit zie in de klas dan word ik heel blij
Wijsvinger: zo wil ik graag dat we met elkaar omgaan in de klas
Middelvinger: zo wil ik graag met elkaar werken en leren in de klas
Ringvinger: vorig jaar was ik super trots dat dit gebeurde
Pink: het is belangrijk dat we dit nog leren met elkaar

Nadat iedereen dit voor zichzelf heeft opgeschreven maak je duo’s. Deze duo’s geven
elkaar een high five met hun papieren hand en lezen dan wat de ander heeft opgeschreven.
Laat alle kinderen nadenken over twee vragen die ze willen stellen. Wist je dat het
formuleren van een doordachte vraag vaak even duurt? Iedereen moet daarom in ieder
geval een minuut stil zijn voor ze de vraag stellen.
Vraag vervolgens een aantal kinderen om de hand van hun duo te presenteren. Wat vindt
je klasgenoot belangrijk? Welke vragen heb je gesteld? Begrijp je nu beter wat er wordt
bedoeld?
Tip! Gebruik deze handen niet alleen voor het onderlinge
gesprek. Maak met de klas afspraken over hoe de dingen die de
kinderen hebben opgeschreven ook echt gebruikt kunnen
worden! Hoe kunnen we vasthouden aan de successen van vorig
jaar? Waar moeten we op inzetten om bepaalde dingen te leren?
Welke dingen komen vaker terug? Hoe zorgen we ervoor dat we
ook echt zo met elkaar omgaan? Hoe kunnen we elkaar daar een
handje bij helpen?

Onderzoek: buitensluiten voelt pijnlijk
NPO kennis heeft een mooi filmpje gemaakt, waarin goed duidelijk wordt dat buitensluiten
echt niet fijn voelt. Sociale psychologen hebben ontdekt dat wanneer je wordt
buitengesloten dit dezelfde hersengebieden activeert als bij fysieke pijn. Echt niet leuk dus!
Bekijk samen de film en neem stelling: buitensluiten is bij ons in de groep echt uitgesloten!
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Normen in de groep

5
De eenzame koning(in) en de eenzame boer
Week tegen Pesten 2021

Een pakje speelkaarten heeft 52 kaarten (zonder jokers). Sorteer vooraf het
aantal kaarten dat je nodig hebt. Kinderen die een kaart hebben met hetzelfde
cijfer of symbool horen bij elkaar. Je kunt groepen maken van twee, drie of vier
kinderen, afhankelijk van het aantal kaarten dat je per cijfer of symbool in het
spel stopt. Stop tussen de setjes kaarten een enkele koning(in) en een enkele
boer. Dit betekent dat er twee kinderen alleen overblijven. Kies kinderen die
sociaal sterk genoeg zijn om dit gevoel aan te kunnen. Laat meteen na de
oefening expliciet weten dat deze kinderen er ook echt helemaal bij horen!
De kinderen maken groepjes door op zoek te gaan naar klasgenoten met dezelfde soort kaart.
Dit gebeurt doormiddel van een vraagspel. Je mag twee soorten vragen stellen: Is jouw kaart
hoger dan […] of is jouw kaart lager dan […]. Krijg je een antwoord dat niet past bij jouw kaart
dan weet je dat diegene niet in je groepje zit. Krijg je een antwoord dat wel past? Dan kan je
doorvragen. Het spel gaat net zolang door tot iedereen een groepje heeft.
Voor de koning en de boer:
• Hoe voelde het toen je mocht gaan zoeken naar je groepsgenoot?
• Hoe voelde het toen je geen andere groepsleden kon vinden?
De rest van de klas:
• Hoe wist je zeker dat iemand wel of niet in je groepje hoorde?
• Wat deed je als je een antwoord kreeg dat niet overeenkwam met je kaart?
• Merkten jullie dat er twee kinderen overbleven? Waarom wel of niet?
Als je druk bezig bent met je eigen dingen vergeet je soms oog te hebben voor het ander.
Buitensluiten kan dus ook heel onbewust gebeuren. Het is goed om af en toe even stil te
staan bij andere kinderen. Hoe voelen zij zich?
Tijd om de ervaring in te zetten bij het stellen van groepsnormen. Geef aan dat je wilt dat hier
goede afspraken over komen. Zorg dat je deze samen met de kinderen maakt, zodat het ook
echt jullie groepsafspraken zijn!
Nu we dit weten, wil ik een paar afspraken met jullie maken:
•
•
•

Wat doe je als je je alleen voelt of merkt dat je geen aansluiting kan vinden?
Wat doe je als je klasgenoot aangeeft zich buitengesloten te voelen?
Wat doe je om rekening te houden met je klasgenoten? Welke momenten zijn daar
geschikt voor?

Op een KiVa-school hoort iedereen erbij!

Op de Verwondering in Monnickendam staat een KiVabankje op het plein! Voelt iemand zich alleen, dan kan
diegene op dit bankje gaan zitten! Als kinderen iemand
op dit bankje zien zitten, kunnen ze diegene ophalen
voor een spel of gezellig een praatje komen maken!

Op de Violenschool in Hilversum zetten kinderen woorden om in daden!

“Na een KiVa-les over de fijne groep zag ik kinderen een speelafspraak
maken met een klasgenootje dat daarvoor amper gekozen werd. De
ouders wisten niet wat hen overkwam!”

Bij OBS de Zeester is duidelijk te zien op het plein waar KiVa voor staat!

Buitensluiten? Uitgesloten!
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Verantwoordelijkheid online
Week tegen Pesten 2021

Brugklas: samen een online account?
In deze aflevering gaat het over het delen van inloggegevens op social media en de gevolgen
die dat kan hebben. Bekijk hier de aflevering (10 min).
o Wat vind je van de keuzes en het gedrag van Ebru?
o En dat van Jaimy? Snap je waarom ze de inloggegevens wilde delen?
o Was dat slim of niet? Waarom?
o Ken je voorbeelden waarin sociale media er voor heeft gezorgd dat mensen zich meer
verbonden met elkaar voelen?
o Ken je voorbeelden waarin sociale media er voor heeft gezorgd dat mensen zich
buitengesloten voelen?

Likes uitzetten!
Op Instagram kun je vanaf nu likes verbergen. Bekijk hier het nieuwsbericht. Ga hier met de
kinderen over in gesprek:
•
•
•
•

Wat betekenen likes voor jou?
Zou jij likes uitschakelen? Bij alle posts?
Is het niet geven van likes ook een vorm van buitensluiten?
o Waarom wel/niet?
Kun je iemand online ook op andere manieren buitensluiten? Bijvoorbeeld in een
game of op social media? Zo ja, hoe dan? (uit een chatgroep gooien, stiekem een
andere groep maken en anderen niet toelaten bij een online spel (bijvoorbeeld alleen
de vier beste in een team). Iemand niet taggen of niet reageren op een bericht).

We hebben gezien dat buitensluiten net zoveel pijn doet als andere vormen van pesten. Stel
je merkt dat iemand online wordt buitengesloten. Wat doe je dan? Welke afspraken kunnen
we daar over maken?
Geef de kinderen twee opdracht mee:
•
•

Schakel zelf, of je broers, zussen en ouders de likes uit voor een aantal dagen. Wat
vonden jullie ervan?
Zie of merk je dat iemand online wordt buitengesloten? Of draag je daar zelf misschien
onbewust aan bij? Doe er wat aan en vertel er over!

Is alles het delen waard?
Offline en online deel je van alles met elkaar. Of
het nu een leuke post is of het laatste nieuwtje
rondom een hobby van je: niet alles dat wordt
gedeeld, is altijd leuk.
Wel of niet iets een like geven of delen? Wel of niet
een verhaal doorvertellen? Hoe maak je daar nu
een goede beslissing in? Een handig ezelsbruggetje
is THINK!
Is wat je van plan bent te vertellen waar? Hoe
zeker ben je daarvan? Helpt het iets of iemand
wanneer je dit doorvertelt? Raak je erdoor
geïnspireerd? Is het belangrijk of nodig dat dit
wordt verteld? Is het aardig?
Kun je op meerdere van deze vragen ja beantwoorden? Vertel het door, like en deel het!
Moet je (voornamelijk) ‘nee’ beantwoorden op deze vragen? Dan is de kans groot dat dit
niets iets is dat je zou moeten delen of liken. Denk zelf goed na!
Krijg jij over iemand in de klas een roddel te horen of te zien online? Denk er eens over na.
Je komt er waarschijnlijk achter dat deze niet het delen waard is. Waar zou diegene
waarover geroddeld wordt wel mee geholpen zijn? Kun jij het verschil maken?
Buitensluiten? Uitgesloten!
Besteed ook aandacht aan de verschillen tussen online en offline. Online zorgt een like vaak
al dat de mensen in je netwerk het bericht ook sneller te zien krijgen. Iets liken is daarom
al een vorm van delen. Ook screenshots van berichten of grappige meme’s en stickers zijn
snel doorgestuurd. Kinderen zien daar de lol van in, maar zijn niet altijd kritisch voordat ze
iets doorsturen. Hier over nadenken is dus ook een erg waardevolle vaardigheid op sociale
media!

Meer weten over veilig en verantwoordelijk gedrag online?
Bekijk de lesbrief KiVa 24/7 die in samenwerking met
is ontwikkeld!

Week tegen Pesten 2021
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Diversiteit: samen een fijne groep!
Het kleurenpallet van de groep*
Buitensluiten is niet alleen pijnlijk, het is ook
een gemiste kans voor de rest van de groep.
Want iedereen heeft iets bij te dragen! Welke
interesses hebben de kinderen allemaal? En
welke dingen kunnen ze allemaal goed?
Vraag de kinderen om daar eens over na te
denken.
Schrijf eens drie tot vijf dingen op die je leuk
vindt om te doen, of die je goed kan! Het
mogen dingen zijn waarvan je weet dat
klasgenoten dat ook kunnen, maar het is juist
ook leuk om iets op te schrijven waarvan je
denkt dat niemand anders in de klas dat kan
of leuk vindt.
Verzamel op het bord de dingen die de kinderen hebben genoemd. Wil je deze werkvorm
online doen? Dat kan! Maak dan bijvoorbeeld gebruik van de gratis tool Mentimeter. Met deze
tool kun je een WordCloud op het bord laten verschijnen. Hoe vaker iets wordt genoemd, hoe
groter het woord wordt! Doe je het zonder online tool dan kun je ook turven hoe vaak iets
wordt genoemd.
Bekijk samen wat er allemaal staat. Welke kwaliteiten en interesses hebben we allemaal
samen? Welke dingen hebben we allemaal (of velen van ons). Welke komen minder vaak
voor? Bespreek het nut van dit overzicht.
1. Elk talent is waardevol! Wij als groep kunnen samen dus super veel! We hebben heel
wat experts in ons midden. Nu weet jij naar wie jij toe kunt gaan wanneer je bij
bepaalde dingen hulp nodig hebt of ergens over wilt leren.
2. Zijn er ook dingen die niet genoemd zijn waarvan je denkt dat ze wel zouden kunnen
helpen voor een fijne groep? Wie lijkt het leuk om daar in te groeien? Hoe zouden we
daar voor kunnen zorgen?
Zijn er meer groepen op school die een kleurenpallet maken? Bekijk dan eens elkaars pallet!
Zijn er overeenkomsten? Wisten deze kinderen dat van elkaar? Zit er een interesse/kwaliteit
in de andere groep waar ze nieuwsgierig naar zijn? Nodig die leerlingen eens uit of vorm
maatjes met elkaar!

Wat zie of hoor jij?*
Eén van de KiVa-regels is: we verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal! Iedereen is dus
uniek. Als je veel met elkaar omgaat dan merk je dat regelmatig. Vandaag ga je ervaren dat
het soms bijna onvoorstelbaar is dat iemand van jou verschilt, en toch is het zo!
Verdeel de klas in groepjes. Laat ze naar één van de onderstaande dingen kijken of luisteren.
Opdracht A: wat hoor je? (Laurel of Janny)
Opdracht B: welke kleur heeft de jurk? (blauw of goud)
Opdracht C: welke kant draait de danseres op? (links of rechts)
Bespreek met de kinderen wat ze zagen of horen. Wat gebeurde er toen jullie verschillende
dingen hoorden of zagen? Geloofde je het? Gingen jullie elkaar overtuigen? Lukte dat?
Het leuke is dat er bij deze dingen geen goed of fout is. In dit geval is het puur perceptie.
Beide opties zijn namelijk te zien of te horen.
Hoort of ziet iedereen in het groepje hetzelfde, laat het groepje dan klasgenoten of andere
mensen binnen de school vragen naar hun opdracht te kijken of luisteren.

Op een KiVa-school houd je rekening met elkaar!
Een sterk staaltje omgaan met verschillen bij Archipelschool de
Branding in Vlissingen!

“Bij de les ‘hand op de schouder…’ waren er kinderen die
aangaven het niet fijn te vinden om aangeraakt te worden. De
kinderen kwamen zelf met ideeën hoe we toch iedereen konden
betrekken bij de les!”
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Stiltebal*
Tijdens dit spel ondervinden de kinderen hoe lastig het kan zijn wanneer klasgenoten andere
ideeën hebben over hoe het moet gaan. Hiermee omgaan is een goede oefening voor het
accepteren van verschillen. Vorm een grote kring, zodat iedereen voldoende bewegingsruimte
heeft. Introduceer het onderstaande balspel. Dit spel is moeilijk, omdat je niet mag bepalen
wanneer een ander af is. Het wordt extra moeilijk als de leerlingen hun handen op hun rug
moeten houden, of als er twee ballen in het spel zijn.
Gooi de bal naar elkaar over. Het spel verloopt in stilte. Je bent af als:
• je de bal niet vangt;
• je de bal niet goed gooit;
• je praat;
• jij je handen laat zien zonder dat je de bal krijgt.
Als je af bent ga je zitten (of stap je uit de kring). Degene die als laatste overblijft wint!
Belangrijk is dat alleen jijzelf bepaalt of je af bent of niet, niemand anders! (ook de leerkracht
niet) Afspraak: als iemand doorgaat terwijl jij denkt dat hij af was, zeg je er niets van. Onthoud
wel wat je dacht en voelde.
Bespreek met de klas hoe het was om dit spel te spelen:
•
•
•
•

Hoe ging het (verliep het eerlijk)?
Wanneer twijfelde je of iemand af was, of dat jij zelf af was?
Wat dacht je op zo’n moment? Wat voelde je?
Wat had je graag willen doen? Wat deed je?

Je hebt altijd een keuze als je ziet dat iemand iets doet dat volgens jou niet klopt. Bedenk je
waarom het volgens jou belangrijk is om hier wel of niet iets van te zeggen.

Structureel werken aan een fijne groep?
Vraag een online informatiepakket aan op www.kivaschool.nl

Bijlage: Een halve minuut klasgenoten raden

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

Naam:

