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Een Werkgroep, van de Bibliotheeksector van de Provincie West-Vlaanderen, samengesteld uit 
specialisten, maakt over actuele thema’s en naar aanleiding van vragen uit het publike, regelmatig 
een thematisch dossier. 
Die vind je boven de zoekresultaten in onze catalogus 
 

Infowijzer: Mijn kind wordt gepest. 

Deze infowijzer is voor wie een kind heeft of kent dat gepest wordt.  

Voor ouders 
Wat houdt pesten in? Welke vormen kan het aannemen? Hoe kan je je kind helpen? 
Voor kinderen 
Waar vind je bronnen waar je kinderen kunnen leren over pesten? Hoe kun je je kinderen duidelijk 
maken wat pesten is? 
Voor tieners 
Waar vind je bronnen waar je tieners kan leren over pesten? Hoe kun je hen duidelijk maken wat 
pesten is en hoe het tegen te gaan? 
Cyberpesten 
Wat is cyberpesten? Wat kun je doen tegen cyberpesten? Hoe kun je je kind weerbaarder maken? 
Waar kan je terecht? 
Waar kan je als ouder terecht als je kind of tiener gepest wordt of als je kind zelf pest? 
 

  

http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/514082893b64694200000044/baskets/4e5ccbe13b646950a0000001
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/514082893b64694200000044/baskets/4e5ccbec3b646950a0000003
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/514082893b64694200000044/baskets/4e5ccc133b646950a000000d
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/514082893b64694200000044/baskets/4e537ce73b6469220700002d
http://infowijzer.bibliotheek.be/selections/514082893b64694200000044/baskets/4e9fe3193b64690a0d000024
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Vlaams netwerk kies kleur tegen pesten 
Vlaams netwerk Kies Kleur tegen Pesten engageert zich om het pestthema bespreekbaar te 
maken/houden ... http://www.kieskleurtegenpesten.be/ 

Het Vlaams netwerk Kies Kleur tegen Pesten is een partnerorganisatie die een aantal verenigingen 
samenbrengt voor overleg rond preventie en aanpak van pesten op school. De partners binnen het 
netwerk zijn : Awel - Cavaria - CEGO -Jong & Van Zin- GO! ouders - VCOV - KOOGO - Limits vzw - 
Tumult - Leefsleutels - Pax Christi - Preventie dienst Leuven - Provincie Limburg - Provincie Vlaams 
Brabant -...  

http://www.klasse.be/ouders/dossiers/pesten/ 

 
 
Website maar ook tijdschift 

 
  

http://www.kieskleurtegenpesten.be/
http://www.klasse.be/ouders/dossiers/pesten/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mcG943Md7CG6HM&tbnid=VDsBs6ufdgKJFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.klasse.be/ouders/nieuws/reportage/&ei=zsHpU-CcNsGvO9m4gNgB&bvm=bv.72676100,d.ZWU&psig=AFQjCNHdY1HshATHMBr-AvJNs27u1Iq7rA&ust=1407914817525829
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Speelleermateriaal 
 

Plagen: Floortje maakt graag grapjes (Celeste Snoek, 2010) 
Educatie Boek 590 
 
Met de serie Kijk en beleef kunt u hun sociaal-emotionele ontwikkeling op haast 
systematische wijze begeleiden. Elk thema is uitgewerkt in de vorm van een kort 
verhaal en tien tekeningen. Verhaal en illustraties sluiten nauw op elkaar aan. In 
een apart kader zijn enkele startvragen opgenomen die u in het kringgesprek kunt 

gebruiken. Dat geeft de kinderen in de kring ruimte om zich vrij te uiten over de situaties in het boek. 
De leraar krijgt op deze wijze veel informatie over hoe de kinderen zich op sociaal-emotioneel gebied 
ontwikkelen. Sterke punten van Kijk en beleef voor kinderen herkenbare thema's, ondersteund door 
foto's van echte kinderen geschikt voor veelzijdig gebruik: kringgesprek, speciale momenten of in 
kleine groepjes en individueel didactisch eenvoudig in te zetten. 
 

Themapaketten 
 
Themapakket (4-5 jaar) : Pesten 1 
 Zand erover (Bettie Elias) 
 Mieke wil niet meer naar school (Hilde Schuurmans) 
 Doe zoals ik, Max (Guy Daniëls) 
 Anne, het fopspeenkind (Friederun Reichenstetter) 
 Griezelgrap (Anna Russelmann) 
 Rikki (Guido Van genechten) 
 
Themapakket (4-5 jaar) : Pesten 2 
 Zand erover (Bettie Elias) 
 Mieke wil niet meer naar school (Hilde Schuurmans) 
 Wessel gaat voor zijn beurt (Barbara Mossmann) 
 Nieuwe vriendjes (Rob Lewis) 
 Joep is jaloers (Anne Gutman) 
 Rikki (Guido Van genechten) 
 
Themapakket (6-7 jaar) : Pesten Winob 066 
 Jaloers op Viola (met cd) (Linda Van Mieghem 
 De fluistervriend ( 
 Ikke? Raar? (Ann Lootens) 
 Hier harder slaan (Marijke Bisschop) 

Pesten wat is het, wat doe je eraan? (Gie Deboutte) 
 Plagen, pesten stoppen stap voor stap  
 
Themapakket (8-9 jaar) : Pesten Winob 060 
 Kwelduivels (Guy Didelez) 
 Brillenman (Anneriek Van heugten) 
 Hier harder slaan (Marijke Bisschop) 

Pesten wat is het, wat doe je eraan? (Gie Deboutte) 
 Engel (Brigitte Minne) 
 Wat moet je weten over pesten? 
 Pesten stoppen stap voor stap 
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Themapakket 9+) : Pesten Winob 060 
 Kwelduivels (Guy Didelez) 
 Brillenman (Anneriek Van heugten) 
 Hier harder slaan (Marijke Bisschop) 

Pesten wat is het, wat doe je eraan? (Gie Deboutte) 
 Engel (Brigitte Minne) 
 Wat moet je weten over pesten? 
 Pesten stoppen stap voor stap 
 

Liedjes voor kinderen 
 
De pest aan pesten / Kinderen voor Kinderen   

op cd 1996        magazijn cd 38661 
Pesten, pesten / De Kriegels     

op cd Kriegelitis        90 krieg 
Move tegen pesten / Slongs Dievanongs    

op cd Ketnet hit, vol. 6       90 A/ketn 06 
Stop met pesten / Hilde Frateur     

op cd Heet op de planeet      90 frate 
Pesten is een pest/ Jan De Smet      

op cd Steek je vinger in de lucht     90 de sme 
Hard tegen pesten (Wiebels) 
 Op cd Tintelingen       90 wiebe 
Pesten is geen spelletje 
 Op cd Kinderen voor Kinderen 18     magazijn cd 38648 

Op cd Vakantie met Kinderen voor Kinderen    magazijn cd 38647 
Hou eens op met dat gepest / Kinderen voor Kinderen 
 Op cd Kinderen voor kinderen 34     90 kinde 34 
 

 

Mini-Info Jeugd 
 

Pesten (Beertje anders; 1) 

Mini Info Jeugd (Oranje) : Mens-Lichaam  Jij en Ik 
 
Beertje Anders is geboren om kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar te helpen. Hij 
maakt dezelfde situaties mee als jonge kinderen en laat zien hoe hij ermee omgaat. 
Denk hierbij aan onderwerpen als pesten, gedrag en emoties. 
Beertje Anders beleeft in zijn boekjes alledaagse avonturen en maakt hiermee lastige 

onderwerpen bespreekbaar voor kleuters. Jong en oud leren dankzij Beertje Anders, meer begrip op 
te brengen voor bepaalde problemen. 
 
 
 
 
 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Pesten/Dvd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8921313&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPy8BanFJal5UIqRkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYnhlOwssVliLA$0GUVeCDA3WDAwcpdn5uUnMbIXpaYxCmbnF5UUZWZlc5YWpxYxsOblMAIA
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Pest jij ook? (Véronique Rebnting, 2010) 

Mini-info Jeugd (oranje) : Mens-Lichaam  Jij en ik 
 
Jesse is de beste vriendin van Elsje. Als de kinderen van de klas beginnen in de kring, 
blijft de stoel van Jesse leeg… Jesse is ziek. Dan komt er een nieuw meisje in de klas. 
Ze heet Meike en ze mag van juf naast Elsje gaan zitten, op de plaats van Jesse! Elsje 
vindt dit helemaal niet leuk, een gevoel dat gaat overheersen als zij ook nog eens 

werkjes met Meike moet doen. Elsjes gedrag richting Meike wordt steeds een stapje vervelender: 
bozig, op afstand zetten, tong uitsteken, muts verstoppen, haar op de speelplaats in volle vaart van 
een trekkar laten vliegen. Gelukkig pakken juf en moeder de gebeurtenissen goed op. Elsje denkt na 
over haar daden en komt weer tot zichzelf. De volgende dag is Jesse weer beter en sluiten ze 
vriendschap met Meike. Vanaf ca. 5 jaar. 
 

Info Jeugd 
 

Pesten: wat vind jij? (Trix Van Dugteren, 2006) 

Informatie Jeugd (roze) ; Mens  Gevoelens-Gedrag 
 
Pesten doet wel pijn en daarom geeft deze uitgave een heleboel voorbeelden, 
ervaringen en mogelijke oplossingen aan slachtoffers van pesten om beter om te 
gaan met hun houding, de pijn en het verdriet. Ieder hoofdstuk begint met een 
stukje algemene informatie over het thema (o.a. plagen of pesten, een andere 

school, cyberpesten) waarna ervaringen van gepesten, tips en mogelijke oplossingen volgen. Achterin 
zijn opgenomen een (eenvoudig) chat-woordenboek, interessante websites en literatuur en korte 
informatie over (weerbaarheids)cursussen. Eenvoudige, wat ouderwets aandoende zwart-
wittekeningen staan af en toe tussen de tekst en laten vooral de gevoelens van de gepeste zien. 
Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar 
 

Pesten (Bruce Sanders, 2005) 

Informatie Jeugd (roze) ; Mens  Gevoelens-Gedrag 
 
Uitgelegd wordt hoe en wanneer er gepest wordt en waarom iemand een 
pestkop wordt. Er worden manieren aan de hand gedaan over hoe om te gaan 
met pesten thuis en op school. Als ook jij daarbij wilt helpen, vind je in dit boek 
handige tips, adressen, telefoonnummers en websites. 

 
Pesten (Elizabeth Raum, 2011) 

Informatie Jeugd (roze) ; Mens  Gevoelens-Gedrag 
Wat is pesten? 
Wie wordt gepest? 
Hoe maak je een einde aan het pesten? 
In dit boek lees je alles over pesten. Wat het is, wie er het slachtoffer van is en 
hoe je het kunt voorkomen. Dit boek maakt je duidelijk waarom bepaalde 

kinderen vaker worden gepest en je leert er hoe je kunt vermijden dat je wordt gepest of hoe je de 
pesterijen kunt laten ophouden. Pesten is vreselijk. Niemand verdient het om gepest te worden. 
 
 
 
 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Trix-Van-Dugteren/Pesten-wat-vind-jij/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|3028793&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPy8BanFJal5UIqRkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYlhxnzmns$MQMSx4DUzo8iMGPYJ5gIflBgYucsz8@KTGNmLUtMYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Elizabeth-Raum/Pesten/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8075398&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPy8BanFJal5UIqRkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYnhzWLmns$MQMTz5gMzo8iMGM4J5gIflHbwMjByl2fm5ScxshelpjEKZucXlRRlZmVzlhanFjGw5uUwAgA=
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Pepijns geheim (Eckhart Tolle, 2013) 

Informatie Jeugd (roze) ; Mens  Gevoelens-Gedrag 
 
Een op de tien basisschoolleerlingen wordt gepest. Pesten is voor alle betrokkenen 
negatief: voor het gepeste kind, maar ook voor de pester en kinderen eromheen. 
Eckhart Tolle trok zich het lot van deze kinderen aan en schreef samen met Robert S. 
Friedman het hartverwarmende boek Pepijns Geheim. Pepijn ontdekt een manier om 

met pesten om te gaan, namelijk door te proberen zich geen zorgen te maken over morgen. 
Gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar met behulp van dit geheim lukt het hem en hierdoor zijn 
zowel Pepijn als zijn pestkop uiteindelijk geholpen. 
 

Jeugdromans 
 

Vanaf 3 jaar 
 

Tip de muis vindt pesten niet leuk (Anna Casalis, 2012) 
Jeugd : Prentenboeken 3+ (roze) CA 
 
Na de zomervakantie komt Tip de Muis in een klas met nieuwe klasgenootjes en 
een nieuwe juf. Hij wordt het mikpunt van de pesterijen van de drie grootste 
jongens uit de klas. Tip is erg verdrietig. Hij is bang voor de pestkoppen en wil niet 
meer naar school. Als blijkt dat ook het kleinste muisje van de klas gepest wordt 

door de drie jongens, is Tip toch niet zo bang als hij dacht. Hij neemt het voor hem op en de drie 
pesters krijgen hun verdiende straf. 
 

Rikki (Guido Van Genechten, 21010) 
Jeugd : Prentenboeken 3+ (roze) GE 
 
Het konijn Rikki is anders dan andere konijnen: zijn rechteroor hangt naar beneden. 
Op allerlei inventieve manieren probeert hij daar wat aan te doen, want de andere 
konijnen pesten hem er nogal mee. Maar wat hij ook doet, ze blijven hem uitlachen. 
Na een bezoek aan de dokter, die hem vertelt dat er niks mis is met zijn oor, legt 

Rikki zich erbij neer. Maar hij verzint nog een allerlaatste truc, waar de andere konijnen vreselijk om 
moeten lachen; voor een keer zijn ze allemaal hetzelfde! Prentenboek met lief verhaal dat op een 
begrijpelijke manier aan kleuters uitlegt dat 'anders zijn' niet per se 'minder zijn' betekent. In vrolijke 
kleuren zijn de konijnen – in (tuin)broek – op vaag ruitjespapier geschilderd. Deel uit de uitgebreide 
serie over Rikki. Uitstekend voor te lezen aan kinderen vanaf ca. 4 jaar. 
 

Rood, of waarom pesten niet grappig is (Jan De Kinder, 2013) 
Jeugd : Prentenboeken 3+ (roze) KI 
 
De ik-figuur uit het boek ontdekt dat Tuur veel en vaak moet blozen, meestal om 
niets. En wat begint als een grapje, wordt al gauw vervelend: van uitlachen, laten 
blozen, smiespelen en uitsluiten, tot duwen en slaan. En dan is het niet meer 
grappig! Maar hoe stop je het pesten? Zeker als je bang bent voor Paul, de leider die 

een tong heeft zo scherp als een mes en een vuist zo hard als steen. Hoe stop je pesten als je zélf 
bang bent? Dan zwijg je… totdat een van de andere kinderen op durft te gaan staan. En er nog 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Anna-Casalis/Tip-de-muis-vindt-pesten-niet-leuk/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8261892&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPy8BanFJal5UIqRkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYmhYSNzz2dGIOJ79I$ZUWRGDPcEc4EDZjt4AxgYucsz8@KTGNmLUtMYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Guido-Van-Genechten/Rikki/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7991682&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPy8BanFJal5UIqRkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYmhYSNzz2dGIOJ79I$ZUWRGDPcEc4EDZjt4AxgYucsz8@KTGNmLUtMYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Jan-De-Kinder/Rood-of-Waarom-pesten-niet-grappig-is/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8680349&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPy8BanFJal5UIqRkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYlh2XbmA41MQCTwr5WFUWRGDPcEc4EDZjt4ExgYucsz8@KTGNmLUtMYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
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iemand volgt, en nog iemand, dan voel je je samen sterk! En ervaar je ook nog eens hoe leuk het is 
om samen met Tuur te voetballen. Ook beschikbaar als kamishibai (vertelkastje/vertelplaten). 
 

Nieuw in de klas (Nannie Kuiper, 2011) 
Jeugd : Prentenboeken 3+ (roze) KU 
Wie is toch dat meisje dat niemand nog kent? Ze loopt wat verlegen als laatste 
naar binnen. Maar Juf zegt: 'Dag Lotte, fijn dat je er bent! Als jij een mooi plaatsje 
hebt, gaan we beginnen.' Lotte is nieuw in de kleuterklas. En dat is even wennen. 
Gelukkig krijgt ze algauw een vriendinnetje, Saskia. Maar op het schoolplein willen 
de andere kinderen niet met hen spelen. Daar verzinnen Saskia en Lotte wat op. En 

dan wil iedereen opeens meedoen! 
 

Vanaf 6 jaar (blauw) 
 

De mop van Boe (Kristien Tack, 2013) 
Jeugd Technisch Lezen blauw START TA 
 
Het spookje Boe is het beu om alleen te spelen. Daarom gaat hij zijn vriend Pier 
plagen. Hij heeft er echter niet op gerekend dat Pier hem ook een poets wil bakken. 
 
 

 
Ik hou mijn adem in! (Joke Guns, 2014) 
Jeugd Technisch Lezen blauw M4 GU 
 
Naat moet samen met zijn zusje Joen logeren bij tante Pie, die aan zee woont. Hij 
heeft er helemaal geen zin in en al helemaal niet wanneer Jan, de pestkop uit zijn 
klas, logeert bij de buurman van tante Pie. Derde boekje over Naat, onafhankelijk te 
lezen van de twee andere delen. Een vlot verteld verhaal in korte overzichtelijke 

hoofdstukken. De zinnen staan in de tegenwoordige tijd, zijn enkelvoudig en beginnen allemaal op 
een nieuwe regel. Ze bevatten geen moeilijke woorden, AVI-M4. 
 

Vier plus vier is acht (Inge Misschaert, 2010) 
Jeugd Technisch Lezen blauw M4 MI 
 
Jonas heeft zich verstopt als het tijd is om naar school te gaan. Hij is bang voor 
school en de juf, die hem niet begrijpt. Hij ligt onder zijn bed en laat de vorige 
schooldag nog eens aan zich voorbij gaan: hij kan zich slecht concentreren, de juf die 
alles ziet, maar niet de ogen van zijn klasgenoten die hem allemaal aankijken en Lies 

die gemeen naar hem lacht. Uiteindelijk komt Jonas toch tevoorschijn. Hij mag van mama 
thuisblijven. Ze zingen samen een liedje, steeds harder tot ze het uitbrullen, en dan komen alle 
emoties en frustraties er bij Jonas uit. Mooi geschreven eerste leesboekje, AVI-M4, waarin de 
eenzaamheid van Jonas en zijn angst voor school treffend verwoord zijn. De illustraties geven de 
angst een extra dimensie. Ze geven de gedachten van Jonas goed weer. Met name de tekeningen 
met de ogen versterken die emotie. Met achterin een verwijzing naar de kindertelefoon en 
Nederlandse en Belgische websites. 
 
 
 
 
 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Kristien-Tack/De-mop-van-Boe/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8733380&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPy8BanFJal5UIqRkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYlhzV7mWy1MQCRwpZuFUWRGDPcEc4EDZjt4MxgYucsz8@KTGNmLUtMYBbPzi0qKMrOyOUuLU4sYWPNyGAE=
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Operatie flapoor (Leny Van Grootel, 2010) 
Jeugd Boeken 6+ (blauw) GR 
 
Tim wordt op school vooral door Freek zo geplaagd met zijn flaporen dat hij besluit 
om zich te laten opereren. Na zijn operatie krijgt hij van zijn opa een konijntje als 
aandenken aan zijn oren. Bijna wordt zijn konijn gevoerd aan slangen, maar door een 
toeval wordt het gered door Freek. Een vlot geschreven verhaal, waarin aandacht is 

voor de pester en de gepeste. Het is mooi om te lezen hoe verdrietig en wanhopig Tim is en hoe zijn 
opa en vader met hun flaporen omgaan en -gingen. Het eind goed al goed, waarin de verhaallijnen 
over de pester Freek en Tims konijn samenkomen, is wel een erg happy end. 
 

Lev? (Reine de Pelseneer, 2010) 
Jeugd Boeken 6+ (blauw) PE 
 
Lev vertelt over zijn pogingen om toenadering te zoeken tot Sine, een nieuw meisje 
dat door iedereen uit de klas wordt gepest of genegeerd. Ondanks zijn naam duurt dat 
behoorlijk lang en het geluk moet Lev een handje helpen, voordat Sine beseft dat Lev 
een echte vriend is en ze in overleg met de juffrouw een manier hebben gevonden om 

de grootste pester van gedachten te doen veranderen. Ondanks het zware thema, een lichtvoetig 
verteld verhaal, AVI-M5. 
 

Het boze oog (Mikael EngstrOm, 2011) 
Jeugd Boeken 6+ (blauw) EN 
 
De vrienden Ika en Ibsen (7) gaan voor het eerst naar groep drie. Door zijn roze 
schoenen blijkt Ibsen voer voor pesterijen. Jings en Jangs, twee jongens uit groep vijf, 
bedreigen hem en gooien hem in de kelder van Hangende Hassan, die daar werkt aan 
een eeuwigheidsmachine. Gelukkig krijgt Ibsen op subtiele wijze hulp in zijn strijd 

tegen de plaaggeesten. De pestkoppen – getypeerd als ‘het boze oog’ – zijn zowel in tekst als 
tekeningen monsterachtig afgeschilderd, zodat duidelijk wordt welke impact ze hebben op Ibsen. 
 

De magische pen (Nadja Van Sever, 2012) 
Jeugd Boeken 6+ (blauw) SE 
 
Mats heeft het niet gemakkelijk op school; hij heeft dyslexie. Eén blik op zijn blad en 
de letters beginnen door elkaar te dansen. Bovendien wordt hij gepest, vooral door 
Daan en Andreas, de lievelingetjes van de juf, maar ook door juf Flamboria zelf. 
Gelukkig is Lizzy er nog. Ze is Mats’ beste vriendin en ze steunt hem door dik en dun. 

Als Mats op een dag in het bezit komt van een bijzondere pen, ontdekt hij tot zijn verbazing dat hij 
foutloos kan schrijven én dat hij de meest bizarre dingen kan laten gebeuren in de klas. Zou dit het 
einde kunnen betekenen van al zijn problemen? Dit leuke boek is tot stand gekomen dankzij een 
groot lees- en schrijfbevorderingsproject op de lagere school. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Leny-Van-Grootel/Operatie-flapoor/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7889116&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPy8BanFJal5UIqRkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYnhz1XmM5OYgEhgyUoWRpEZMdwTzAUOmO3gLWBg5C7PzMtPYmQvSk1jFMzOLyopyszK5iwtTi1iYM3LYQQA
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Vanaf 9 jaar (geel) 
 

Alleen lukt het niet (Benny Braem, 2012) 
Jeugd Boeken 9+ (geel) BR 
 
Ense (11) heeft genoeg van het gepest op school en haar veeleisende moeder. Tot 
overmaat van ramp vindt ze op zolder een adoptieformulier. Zou ze geadopteerd zijn? 
Ense neemt een radicale beslissing: ze vertrekt naar haar opa in Frankrijk, die ze nooit 
eerder heeft gezien. Hij heeft al jaren ruzie met de moeder van Ense. Bij opa komt 

Ense weer helemaal bij. Daar kan ze leren omgaan met de verdrietige dingen in haar leven en zo 
weer leren genieten. Het verhaal begint neerslachtig, het gaat steeds slechter met Ense. Dit deel van 
het verhaal is niet zo lang, Ense vertrekt al snel naar opa en dan vindt er een omslag plaats. Ze sluit 
snel vriendschap met de aardige oude man en ze leert zichzelf meer te waarderen. Op deze manier is 
ze sterk genoeg om korte metten te maken met de tegenslagen in haar leven. Een ontroerend en 
positief verhaal. 
 

Pestkoppen en windbuilen (Guy Didelez, 2012) 
Jeugd Boeken 9+ (geel) DI 
 
Omdat Hanne 'te dom is voor taal en te slim voor rekenen' wordt ze op school 
dagelijks gepest. Thuis kan het 9-jarige meisje haar verhaal niet kwijt. Moeder werkt 
buitenshuis om de dure operaties van vader te kunnen blijven betalen; hij heeft 
slechte longen. Gevoelig, genuanceerd en op begrijpelijke manier worden de 

gedachten en gevoelens van Hanne verwoord. De gebeurtenissen bieden vele 
identificatiemogelijkheden, zowel vanuit het slachtoffer als vanuit de pestkoppen bezien. Zo wordt 
de schrijnende thuissituatie van een van de pestkoppen belicht. 'Geknipt', een 
samenwerkingsverband van Mechelse sociale organisaties, wil met het verhaal de problematiek van 
armoede en sociale uitsluiting in Mechelen zichtbaar maken. Pesten is iets waar bijna elke lezer 
(in)direct mee te maken heeft of zal krijgen, maar met armoede ligt dat anders. 
 

Us 26 (Hans Vanacker) 
Jeugd Boeken 9+ (geel) VA 
 
Pieter-Jan (12) wordt door zijn moeder erg beschermd en betuttelend opgevoed. Zij 
veronderstelt dat hij ongelukkig is, omdat hij zijn overleden vader mist. Daarom lukt 
het hem niet haar te vertellen over de pesterijen die hij ondergaat. Ook op school 
wordt het pesten niet opgemerkt. Een van zijn oudere zusjes heeft wel in de gaten dat 

er iets niet in orde is en helpt hem uiteindelijk om met een uitdagende actie de pesterij te stoppen. 
Enerzijds wordt het beeld geschetst van een onzekere, angstige jongen als een 'dankbaar object' voor 
pesterij, anderzijds krijg je de beschrijving van de pestkop en zijn gedrag. Daardoor biedt dit verhaal 
veel herkenning voor beide partijen. Ook de gezinssituatie – de rol van de moeder, de karakters van 
de zusjes – wordt aardig weergegeven. De titel verwijst naar de buslijn van huis naar school, waar het 
gepest al begint. 
 

Wil je mijn geheim zijn? (Arno Bohlmeijer, 2013) 
Jeugd Boeken 9+ (geel) BO 
 
Bas (12) gaat niet graag naar school, omdat hij wordt gepest. Bas heeft astma, en dat 
is heel vervelend. Maar hij heeft ook heel veel fantasie, net als Tasha, zijn 
klasgenootje. Langzaam worden ze vrienden. Intussen maakt Bas kennis met Lidi, die 
de dieren van het circus verzorgt. Lidi vertelt Bas veel over haar verleden, waardoor 

hij weet dat ze altijd verdrietig is. En als er een leeuw ontsnapt is, denkt Bas wel te weten hoe hij Lidi 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Hans-Vanacker/Bus-26/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8606879&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPy8BanFJal5UIqRkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYnh2yyWJ7uZgEhg1jsWRpEZMdwTzAUOmO3gbQAayl2emZefxMhelJrGKJidX1RSlJmVzVlanFrEwJqXwwgA
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aan het praten kan krijgen. Dit verhaal valt op door de sterke stijl. Bohlmeijer legt niets uit, en geeft 
de lezers zodoende veel ruimte om zelf in te vullen wat Bas voelt. Door de spannende plot en humor 
zullen kinderen zeker niet gehinderd worden door die literaire stijl. Bas is een dromer. Omdat hij de 
werkelijkheid niet altijd leuk vindt, verzint hij in zijn hoofd een andere werkelijkheid. 
 

Vanaf 12 jaar (groen) 
 

Het cupidocomplot (Johan Vandevelde, 2011) 
Jeugd Boeken 12+ (groen) VA 
 
Dion (ca. 12) wordt na zijn verhuizing met zijn moeder, vanwege de scheiding van zijn 
ouders, op zijn nieuwe school gepest door Marco en diens vrienden Jens en Karl. Na 
een vechtpartij tussen Dion en Marco moeten hun ouders op school verschijnen, dat 
wil zeggen de moeder van Dion en de vader van Marco (zijn moeder is kortgeleden 

overleden). Tot schrik van de jongens worden hun ouders verliefd. Zij sluiten een pact om tijdelijk de 
vijandigheden te staken en om te zorgen dat de relatie tussen hun moeder en vader weer stopt. Het 
boek is vlot geschreven en behandelt de problemen die pesten op school en het scheiden van ouders 
opleveren in een redelijk spannend verhaal. Jongeren vanaf groep zeven kunnen dit boek technisch 
en inhoudelijk goed lezen. 
 

Spijt! (Carry Slee, 2013) 
Jeugd Boeken 12+ (groen) SL 
 
David doet niet mee aan het treiteren van dikke Jochem, maar hij doet ook niets om 
het te verhinderen. Heel veel spijt krijgen hij en zijn klasgenoten daarvan als het te laat 
is en Jochem zichzelf heeft verdronken. Verliefdheid, onderlinge machtsverhoudingen, 
onzekerheid over je uiterlijk, spanning rondom repetities en rapporten, uitgaan in het 

weekend, maar vooral hoe sadisme en wreedheid altijd om de hoek liggen, zijn de componenten van 
dit realistisch geschreven verhaal over een klas middelbare scholieren van ongeveer vijftien jaar. Qua 
onderwerp een zwaar verhaal, maar de uitwerking is, hoewel hier en daar wat emotioneel, nuchter, 
herkenbaar en evenwichtig. Een prima boek, geschikt om als uitgangspunt te nemen voor een 
discussie over bovengenoemde onderwerpen. 
 

Harde noten (Ilse De Keyzer, 2012) 
Jeugd Boeken 12+ (groen) KE 
 
Kaat (13) verhuist na de scheiding van haar ouders samen met haar moeder en haar 
broer Sep naar de stad. Op hun nieuwe school vindt Kaat het behoorlijk moeilijk om 
nieuwe vrienden te maken. Ze is een ijverige leerling die ook nog eens van Latijn, 
tekenen en muziek houdt; een buitenbeentje dus in de ogen van haar klasgenoten. 

Kaat voelt zich onzeker, weet niet van zich af te bijten en wordt het slachtoffer van pesterijen in de 
klas. Als het ook nog eens escaleert tot cyberpesten moet ze hulp zoeken. Maar wie kan haar helpen? 
De Vlaamse auteur schreef met dit debuut een actueel verhaal dat aansluiting zoekt bij de leefwereld 
van de kinderen. 
 

Offline (Caja Cazemier, 2013) 
Jeugd Boeken 12+ (groen) CA 
 
De 13-jarige Jiska die vol goede moed het nieuwe schooljaar op het vmbo ingaat, 
krijgt al snel te maken met pesterijen, zoals beschimmeld brood in haar brooddoos, 
Jiska wordt Piska. Haar leven verandert in een nachtmerrie wanneer ze sms'jes krijgt 
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met de meest afschuwelijke boodschappen en ook op Hyves zijn de berichten alleen maar bedoeld 
om haar eigenwaarde tot nul te reduceren (Anti-Jiska Hyves). De schrijfster slaagt erin in een vlotte, 
aansprekende stijl de problemen die (digitaal) pesten kunnen veroorzaken op een trefzekere manier 
voor het voetlicht te brengen. Een verhaal dat de doelgroep zeker zal aanspreken, omdat in taal van 
deze tijd beschreven wordt dat pesten iemand totaal kapot kan maken. In het nawoord informatie 
over pesten en gepest worden, met adressen van websites over dit onderwerp. 
 

Wat als? (Danielle Bakhuis, 2013) 
Jeugd Boeken 12+ (groen) BA 
 
Sorry? Zoë onderbreekt me. `Sorry? Ze proeft het woord in haar mond en besluit dat 
het het walgelijkste is wat ze ooit heeft gegeten. Zoete broodjes. Een laffe hap. Op 
dat moment weet ik dat ik een fout heb gemaakt. Mijn sorry betekent niets voor 
haar. In haar gedachten heeft ze me al duizend keer sorry horen zeggen: te midden 

van een volle klas, vastgebonden aan een stoel en met een pistool tegen mijn hoofd. De sorry die ik 
nu wil zeggen maakt totaal geen indruk op haar. Haar stem hapert kort. `Je dacht toch niet dat ik ook 
maar één seconde vergeten was? Jade heeft haar verleden als pester diep weggestopt in haar 
geheugen. Maar dat verandert als Zoë na jaren van afwezigheid weer terug op school is. Jade wil 
niets liever dan sorry zeggen en alles vergeten, maar daar denkt Zoë heel anders over. Dan vindt Jade 
een vervelend anoniem briefje in haar kluis. 
 

Vanaf 14 jaar (rood) 
 

Wraak (Danielle Bakhuis, 2011) 
Jeugd Boeken 14+ (rood) BA 
 
Als Frederique haar relatie met Sven uitmaakt, zet hij uit woede een filmpje op 
internet waarin hij haar zwartmaakt. Iedereen op school heeft het erover. Frederique 
twijfelt: zal ze het filmpje negeren of neemt ze wraak? 
 

 
Judas (Helen Vreeswijk, 2011) 
Jeugd Boeken 14+ (rood) VR 
 
Als Nadia's vader gaat samenwonen, verhuizen ze naar Nederland. Als Vlaamse 
nieuwkomer in de derde klas van een Nederlandse middelbare school is ze vanaf het 
begin pispaal: ingedeeld bij de losers. Het mapje waarin Nadia haat- en dreigmails 
bewaart noemt ze Judas. De zoon van haar stiefmoeder wil haar en haar pa, 

pottenkijkers, snel weggepest hebben en schakelt daartoe de semi-criminele, oversekste, 
egocentrische rotjongens en dito meiden van de school in. En natuurlijk heeft geen ouder of docent 
in de gaten wat zich afspeelt. Het gepest gaat ver, tot een bijna noodlottig eind. Soms lezen we 
dagboekbladen van een meeloopster. 
 

De jongen die het liet regenen (Brian Conaghan, 2013) 
Jeugd Boeken 14+ (rood) CO 
 
Clem (16) verhuist van Zuid-Engeland naar Glasgow in Schotland vanwege een andere 
(mindere) baan van zijn vader. Op zijn nieuwe school vindt hij moeilijk aansluiting 
door zijn chique, Engelse accent, desinteresse in voetbal en vastbeslotenheid het 
eindexamen te halen om naar de universiteit te gaan. Hij wordt bedreigd, in elkaar 

geslagen en uiteindelijk escaleren de pesterijen tot een onvermijdelijk drama. In het eerste deel 
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komen verschillende karakters die Clem gekend hebben aan het woord, ieder met hun eigen visie; 
zijn vriendin, haar moeder, de lerares over wie gefluisterd wordt dat ze een verhouding met Clem 
heeft en nog anderen. In het tweede deel vertelt Clem zijn verhaal, waarin tot op het eind de 
spanning blijft over wat er precies gebeurd is. Ieder persoon heeft zijn eigen stem, de jongeren 
gebruiken veel eigentijds idioom, en noemen bv. namen van populaire bands. De auteur van dit 
debuut weet wat er in jongelui omgaat en laat op schrijnende wijze zien hoe de terreur van een 
groep jongens invloed heeft op iemand die anders is. 
 

Wonder (R.J. Palacio, 2013) 
Jeugd Boeken 12+ (groen) PA 
 
De 10-jarige August is geboren met een zeer ernstig mismaakt gezicht dat na 
zevenentwintig operaties nog steeds bij iedere onbekende grote weerzin oproept. Hij 
is nog nooit naar school geweest. Omdat het zijn ouders goed lijkt, gaat hij naar de 
middenschool. Hij heeft moeite zich te handhaven, omdat hij aanvankelijk niet zozeer 

gepest wordt, maar – en dat is erger – genegeerd. Wie toch vriendschap met hem sluit, wacht wel de 
nodige pesterijen. Het verhaal kent verschillende ik-vertellers, onder wie August, die open en met 
humor zijn verhaal vertelt. Dat biedt een genuanceerd beeld van wat het betekent om te leven met 
een dergelijke handicap, maar ook wat het voor de omgeving met zich meebrengt. 
 

Jeugdfilms 
 

Bratz Babyz (David Doi, 2006) 
DVD Film Jeugd  kin film BRAT 
 
Wat voor avontuur beleven ze vandaag? Ze gaan hun vriendinnetjes Nora en Nita 
redden van een pestkop. De pestkop is een jongetje dat een beetje ouder is en dat 
het leuk vindt om de huisdieren en het speelgoed van andere kinderen te stelen en ze 
gevangen te houden. Vandaag heeft hij het hondje van Nora en Nita gestolen en de 

Bratz babyz gaan ze helpen om het terug te krijgen. Het enige probleem is dat de pestkop aan het 
eind van de dag vijftig euro wil hebben. En hoe moeten ze daar nu aan komen? 
 

De tasjesdief (Maria Peters, 2000) 
DVD Film Jeugd  kin film TASJ 
 
Alex is een schooljongen van 12 jaar. Z'n ouders hebben beiden een drukke baan. 
Daarom trekt Alex veel op met z'n oma, Roos. Op een dag ziet Alex dat z'n oma is 
overvallen. Uit angst dat zijn moeder dat zal aangrijpen om oma in een 
bejaardenhuis te stoppen, moet Alex aan Roos beloven er met niemand over te 

praten. De boosdoeners zijn twee jongens, Evert en Lucas. De jongens chanteren Alex. Als hij naar de 
politie gaat, dan zal z'n oma een ongeluk overkomen. Ze dwingen hem zelfs om tasjes van oude 
dames te stelen. Alex raakt langzaam verstrikt in een web van chantage en getreiter. Het wordt een 
onhoudbare situatie. Wat moet hij doen om daaruit te ontsnappen? 
 

Spijt! (Dave Schram, 2013) 
DVD Film Jeugd  kin film SPIJ 
 
Jochem heeft het niet makkelijk op school. Hij is het mikpunt van getreiter door het 
clubje van Sanne.  
Klassenleraar Tino is veel te druk met populair doen voor de tieners en grijpt niet in 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/R-J-Palacio/Wonder/Boek/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8717528&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPy8BanFJal5UIqRkzMzPi2bUTAzvjgzJzWvhJG7JD4lM5dRsCQ$N7UkIz$FkYnhwAWWDbeYgEhg33JWRpEZMdwTzAUOmO3gnQE0lLs8My8@iZG9KDWNUTA7v6ikKDMrm7O0OLWIgTUvhxEA


Themalijst : Pesten Openbare bibliotheek Kortrijk september 2014  p.15 
 

als Jochem gepest wordt. Klasgenoot David ergert zich hieraan, maar durft er zelf ook niks van te 
zeggen.  Dan organiseert meester Tino het klassenfeest, waar de band van David, Youssef Niels en 
Nienke kan optreden.  
David hoopt zo indruk te maken op Vera het leukste meisje uit zijn klas. Als dat helemaal misgaat 
heeft David geen oog meer voor Jochem, die te grazen wordt genomen door zijn pestkoppen. De 
volgende ochtend krijgt de klas van de rector te horen dat Jochem ‘s avonds niet is thuisgekomen… 
 

Boeken voor volwassenen 
 

Informatieve boeken 
 
Op het gelijkvloers vind je de boeken over pesten bij het nummer 419.3 
 
Uit de veertig boeken die we over dit onderwerp hebben, hebben we een selectie gemaakt uit de 
publicaties van de laatste vijf jaar. 
 

Zeg nee tegen pesten: praktische gids voor leraren, hulpverleners, begeleiders en 
ouders. (Herbert Prinsen, 2013) 
 
Pesten is van alle tijden, maar door recente tragische gebeurtenissen zeer actueel. 
Een op de vijf pubers wordt regelmatig gepest. Dit praktische en theoretische boek is 
overzichtelijk en theoretisch goed onderbouwd. Na een algemene inleiding die 
doorspekt is met ervaringsverhalen van vijf pubers, volgen opvoedkundige en 

onderwijskundige reflecties op signalering en diagnostiek van pestgedrag en informatie over wat het 
teweeg brengt bij daders en slachtoffers. Daarna lezen we over de rol van ouders in de thuissituatie 
en over mogelijkheden betrokkenen te begeleiden en bij te staan. Het praktijkdeel bevat een 
indrukwekkend aantal zeer bruikbare tips en adviezen. Het geheel sluit af met vijftig pagina's bijlagen 
waarin werkbladen, websites, films, video's en diverse soorten literatuur voor jongeren en 
professionals worden besproken. De auteur is een ervaren onderwijsbegeleider, trainer en oud-
docent voortgezet onderwijs. Dit werk geeft onmisbare en 'verplichte' informatie voor leerkrachten 
van alle schooltypen, hulpverleners en ouders waarmee men thuis, in scholen en verenigingen 
meteen aan de slag kan. 
 

Pesten op school: achtergronden en interventies (Frits Goossens, 2012) 
 
Pesten is een ernstig probleem voor slachtoffers, daders en andere betrokkenen. Om 
pesten goed te kunnen aanpakken, moet een antwoord worden gegeven op de 
volgende vragen: wat verstaan we precies onder pesten, hoe kun je het meten, welke 
verklaringen zijn er voor en welke factoren - op het niveau van het kind, de groep, het 
gezin en de school - dragen er aan bij? De benadering van pesten als groepsproces 

krijgt in dit boek veel aandacht. In het eerste deel van dit boek wordt een brede inleiding gegeven op 
het onderwerp 'pesten op school'. Het tweede deel van het boek concentreert zich op 
interventieprogramma's bedoeld om pesten terug te dringen of te voorkomen. Het boek biedt ook 
een overzicht van Nederlandstalige interventieprogramma's die zijn onderzocht op effectiviteit tegen 
pesten en gepest worden, of tegen gedrag dat verband houdt met pesten. 
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Pestitude: een praktische handleiding (Ellen Somers, 2014) 
 
Pesten is immers van alle tijden en komt in alle omstandigheden en 
leeftijdscategorie?n voor. Maar in het digitale tijdperk blijft het fenomeen niet beperkt 
tot het klaslokaal of de werkvloer. Via Twitter, Facebook en andere sociale media 
dringt het pestgedrag door tot diep in ons priv?leven en daardoor is het onderwerp 
actueler dan ooit. In '… Lees meerPESTitude' doet antipestcoach Ellen Somers het 

fenomeen uitgebreid uit de doeken: waar ligt de grens tussen plagen en pesten? Wat zijn de meest 
voorkomende vormen van pesten? Wie lijdt er onder een dergelijke situatie? Ze schreef geen 
wetenschappelijke verhandeling, maar een praktische handleiding om je eigen pestverhaal een plaats 
te geven in je leven en steviger in je schoenen te staan. 
 

Een monster om mij heen (Kirstin Rozema, 2012) 
 
Pesten, dat kun je toch niet maken! "Wat ik je nog wilde vertellen.... Heb jij enig idee 
hoe ik het vond? Al die nare dingen die je over me zei? Waar jij zo om moest lachen? 
Hoe denk je dat ik het vond dat je de anderen ook aanspoorde om mee te doen? Ze 
mochten niet meer met me spelen. En als ik er iets van zei tegen juf, dan kreeg ik nog 
veel meer moeilijkheden, dreigde je altijd...." Zo begint ??n van de brieven uit dit 

boek. Pesten duurt soms … Lees meermaar even, maar verminkt levenslang. "Een monster om mij 
heen" is bedoeld voor mensen, jong en oud, die gepest worden of werden. De bedoeling van dit 
boekje is voor eens en altijd duidelijk te maken dat pesten absoluut niet kan. Het maakt veel meer 
kapot dan je denkt. De schrijvers van deze brieven en gedichten hebben geprobeerd dat op papier te 
zetten, wat ze soms al heel lang bezighoudt. De bedoeling is dat hierdoor ogen geopend worden en 
dat mensen begrijpen wat voor impact pesten heeft op iemands leven. Een monster om mij heen is 
een juweeltje van een boek, met vlijmscherpe randjes. 
 

Mindful omgaan met plagen en pesten  (Berti Persoons, 2010) 
 
Dit boek bespreekt hoe mindfulness, een aandachts- en meditatietraining, kan helpen 
om pestgedrag een halt toe te roepen. De auteurs werken als onderwijzer en 
mindfulnesstrainer, en als relaxatietherapeut. Het uitgangspunt is een middeleeuws 
verhaal, waarmee de auteurs sluimerende plaag- en pestprocessen zichtbaar willen 
maken. Het hoofdpersonage Princie komt terecht in een onbekende wereld, waar hij 

Vero ontmoet, een kluizenaar die hem vaardigheden aanreikt om mindful te antwoorden op 
moeilijke situaties. Het boek is opgebouwd uit talrijke korte verhaaltjes met opdrachten die kinderen 
aanzetten om over zichzelf na te denken. De bedoeling is dat ze hun ervaring in het nu exploreren, en 
zo hun gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen leren kennen. Op die manier zouden 
ze spanningen sneller opmerken en er op een andere manier mee leren omgaan. Verder leren 
kinderen hoe ze ‘stop’ kunnen zeggen. Een boeiend boek, dat kinderen leert om op een niet-
oordelende wijze om te gaan met plagen, ruzie maken en pesten. 
 

Van pesten naar samenwerken: de supportgroep, oplossingsgerichte aanpak bij 
pestgedrag in school  (Sue Young, 2012) 
 
Pesten is een nog altijd terugkerend probleem op scholen. Om dat tegen te gaan richt 
de auteur zich echter niet op het bestrijden van het probleem, maar op het 
gezamenlijk zoeken naar een oplossing. Hierdoor ontstaan nieuwe perspectieven voor 
veranderingen in zowel houding, aanpak als (school)cultuur. Na een theoretische 

inleiding waarin veel gerefereerd wordt aan onderzoeken in vooral Groot-Brittannië wordt op een 
praktische manier ingegaan op oplossingen vanuit cultuurveranderingen, het werken in de klas, de 
omgang met incidenten en de begeleiding van zowel individuen als groepen. Het taalgebruik is niet 

http://kortrijk.bibliotheek.be/
http://kortrijk.bibliotheek.be/
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lastig en de materie mede door de herkenbare praktijkvoorbeelden voor met name leerkrachten 
(primair en voortgezet onderwijs) motiverend en aansprekend. Een actuele, inspirerende bijdrage die 
zeker oplossingen biedt om pestgedrag aan te pakken 
 

Leven met een pestverleden (Gie Deboutte, 2010) 
Ik droom ervan eens een dag niet mezelf te moeten zijn.’ – ‘We pakten een nerd vast, 
legden hem neer en knepen zijn keel dicht.’ – ‘Mijn beeld van de speelplaats? Leraars 
die met een blinddoek rondliepen. ’In Leven met een pestverleden getuigen 
slachtoffers én pestkoppen over hun schooltijd en de schade jaren later. Zeven 
verhalen die binnendringen. In een afzonderlijk hoofdstuk volgen deskundig 
commentaar en antwoorden op diverse vragen. Kunnen kleine kinderen zich inleven? 

Bestaan er vriendschappelijke relaties met een hoog pestgehalte? Welke kwaliteiten in opvoeding en 
onderwijs maken het verschil? Want je kunt meer dan toekijken. 
 

Romans voor volwassenen 
 

Een tijdelijke vertelling (Ruth Ozeki, 2013) 
 
Intrigerende semi-autobiografische roman van de Japans-Amerikaanse schrijfster 
(1956), die tevens filmmaker en zenboeddhistisch priester is. De Canadese schrijfster 
Ruth, dochter van een Japanse moeder, vindt op het strand van het desolate eiland 
waar ze woont het dagboek van het Japanse tienermeisje Nao. Hoe meer ze erin gaat 
lezen, hoe meer het haar leven gaat beïnvloeden (met verbindende sjamanistische 

elementen als een junglekraai). Nao, die tot haar vijftiende in de VS is opgegroeid, wordt na het 
ontslag van haar vader (die er als interfaceprogrammeur werkte) na hun terugkeer naar Japan op 
school genadeloos gepest. 
 

Arend (Stefan Brijs, 2012) 
 
Roman in drie afdelingen: uitkomen - uitgroeien - uitvliegen, onderverdeeld in talrijke 
hoofdstukjes, over een jongetje Arend dat al voor zijn geboorte (!) monsterlijk groot en 
vet is, en eigenlijk niet wil leven maar naar de dood verlangt. Zijn moeder sluit hem uit 
pure onmacht op, overlaadt hem met verwijten, waarop de baby, de peuter en de 
scholier alleen met hardnekkig huilen en schreeuwen reageert. Wanneer buurman, 

peuterjuf en tante even aandacht aan hem schenken, slagen zij er soms in toegang te krijgen tot zijn 
autistische wereld. Omgeving, thuis en school zijn evenzovele oorden van geestelijke verwaarlozing, 
waar verwijten, pesterijen en gesar voortdurend aan de orde zijn. Arend wil aan dit gruwelijk leven 
ontsnappen en toont zich geobsedeerd door vogels. 
 

Stuk (Judith Visser, 2013) 
 
Dit is het verhaal van de 16-jarige Elizabeth (ik-figuur). Ze wordt al jaren vreselijk 
gepest op school door haar klasgenoten Sabina, Sebastiaan en Jeremy. Vriendinnen 
heeft ze niet. Thuis vindt ze ook geen warmte, want haar moeder is alleen maar aan 
het werk sinds haar echtscheiding. Geen wonder dat zij aan zelfmoord denkt en zich 
troost met eten. Maar er is één lichtpuntje. In haar klas zit de aantrekkelijke Alec. Bij 

hem voelt ze zich veilig. Hij heeft verkering met Riley, het mooiste meisje van de school. Hoe zou het 
zijn om Alecs vriendinnetje te zijn? Wat zou ze graag op Riley willen lijken! En dan gebeurt er iets. Op 
een dag heeft Riley haar hulp nodig. Op dat moment besluit Elizabeth om Riley's plaats in te nemen. 
Door dat besluit verandert dit zo teruggetrokken meisje ineens in een geraffineerde psychopaat... 
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Het land van de angst (Isaac Rosa, 2013 
 
Ieder mens heeft bepaalde angsten en in deze roman passeren vele daarvan de revue. 
De hoofdpersoon Carlos leidt een beschermd leven met zijn vrouw en zoon, maar zijn 
leven wordt beheerst door angsten. Angsten die voor veel mensen herkenbaar zijn. Als 
een van die angsten werkelijkheid wordt, doordat hij merkt dat zijn zoon gepest, 
mishandeld en afgeperst wordt, reageert hij op een manier die de situatie alleen maar 

verergert. De angst krijgt steeds meer de overhand en het resultaat is dat hij vervolgens zelf wordt 
afgeperst, de greep op de situatie verliest en afkoerst op een tragisch einde. 
 

Anders dan ik (Suzanne Bugler, 2010) 
Laura Cresswell woont samen met haar man, die advocaat is, en haar twee kinderen 
in Ashton, waar ze tot the upper class behoort. Ze leidt een perfect leven totdat de 
moeder van haar oud-klasgenootje Heddy Partridge belt en haar hulp inroept. Laura 
raakt tegen haar wil en uit schuldgevoel, omdat zij haar vroeger gepest heeft, steeds 
meer betrokken bij het leven van Heddy, die op de gesloten afdeling van een 
psychiatrisch ziekenhuis verblijft. Een leven dat haaks staat op het luxe bestaan van 

Laura, waarbij alles draait om status en gezien worden met de juiste mensen. Gaandeweg gaat die 
wereld Laura steeds meer tegenstaan en maakt ze andere keuzes. Maar of haar vrienden en man 
daar blij mee zijn, is de vraag. Dit eerlijke en confronterende verhaal laat zien wat mensen elkaar aan 
kunnen doen en met welke gevolgen. 
 

Als jij goud zegt, is het goud (Annette Pehnt, 2009) 
 
In deze roman staat een gezin centraal waarvan de man min of meer op staande voet 
is ontslagen uit zijn zelfstandige plaats op een overheidsinstituut. Er is een nieuwe 
cheffin, die geen contact met hem wil en zijn directe collega's keren zich steeds meer 
van hem af. Tegenover zijn vrouw kan hij zich nauwelijks uiten, maar zij trekt zich de 
nieuwe situatie al evenzeer aan als haar echtgenoot. Zij hebben twee kleine kinderen, 

van wie de oudste zich aanvankelijk wel amuseert met de aanwezigheid van haar vader thuis, maar 
zij krijgt het door zijn zwijgzaamheid ook moeilijker. Het is vooral de vrouw die in deze goed 
geschreven roman aan het woord is. Haar vroegere werk kan zij niet voortzetten en zij ziet het gezin 
steeds meer bedreigd. Haar man kan of wil zich niet bij zijn situatie neerleggen, voelt zich erg 
vereenzaamd en is regelmatig ziek. Het gezinsleven wordt zeer ernstig bedreigd. 
 

Trooststeen (Johanna Nilsson, 2005) 
Dit autobiografische romandebuut van de jonge Zweedse schrijfster (1973) wordt 
verteld vanuit de uiterst tragische zienswijze van Hanna. Haar perspectief wisselt 
tussen de 20-jarige psychiatriepatiënte en haar verleden als 10-jarige leerlinge die, 
hulpeloos overgeleverd aan de pesterijen van haar medeleerlingen, in een absoluut 
isolement raakt. De lezer wordt meegevoerd in de gedachtestroom van een jonge 
vrouw die na diverse suïcidepogingen voor de keuze komt te staan voor een leven 

binnen of buiten de muren van de kliniek. Hanna is een uiterst gevoelig, maar hulpeloos kind, dat 
niet in staat is om de dood van haar grootvader te verwerken en om aan de volwassenen haar lijden 
op school kenbaar te maken. De verteltrant is intensief: een ontkomen aan de vicieuze cirkel van 
isolatie en pesterijen blijkt voor Hanna telkens weer onmogelijk. 
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Films voor volwassenen 
 

Ben X (Nic Balthazar) 
Vlaamse Films  film BEN X 
 
Ben is anders. Zijn leven zit vol vreemde rituelen. Hij lijkt te leven in zijn eigen 
universum, dat zich voor meer dan de helft afspeelt in de wereld van online 
computergames. In de echte, harde wereld van een technische school is het leven 
voor hem een dagelijkse hel, met twee kerels die hem het leven bijna letterlijk 

onmogelijk maken. Ben heeft een plan. Een plan van één woord: moord! Dan komt zijn 
internetvriendin Scarlite in zijn leven. Dat behoorde niet tot het plan. 
 

Klass (Ilmar Raag, 2009) 
DVD speelfilms    film KLAS 
 
De zwijgzame Joosep is het sukkeltje van de klas. Zijn hele leven lang wordt hij al 
gepest en hij is er zo langzamerhand aan gewend geraakt. Maar wanneer één van zijn 
klasgenoten, Kaspar, plotseling voor hem opkomt, ontstaat er een strijd tussen de 
klas enerzijds en Kaspar en Joosep anderzijds. De pesterijen tegen Joosep worden 

steeds erger en hij vraagt Kaspar om hem niet meer te beschermen. Maar Kaspar is er nu eenmaal 
mee begonnen en uit eergevoel weigert hij op te geven. Voor Joosep en Kaspar is de maat vol, 
wanneer zij in het bijzijn van al hun klasgenoten ten diepste worden vernederd. Omdat ze geen 
uitweg meer zien, smeden zij een plan om voor eens en altijd af te rekenen met de pestkoppen. 
 

That’s what I am (Mike Pavone, 2011) 
DVD speelfilms  film THAT 
 
Zich afspelend in 1965, doet Andy Nichol, uit angst ontzettend belachelijk te worden 
gemaakt en te worden afgestraft door zijn medeleerlingen, net als de meeste 
kinderen van zijn leeftijd er alles aan om conflicten te voorkomen. Helaas voor Andy 
zal hier verandering in komen. Andy wordt zwaar op de proef gesteld als zijn leraar 

Engels, Mr. Simon (Ed Harris), hem koppelt aan Stanley, de grootste outcast/sociale paria op school. 
Andy zal er echter al snel achterkomen dat Mr. Simon hen niet zomaar laat samenwerken. Hij 
ontdekt uiteindelijk niet alleen dat het acceptabel is om anders te zijn, maar nog belangrijker, hij 
begint te begrijpen wat de betekenis is van tolerantie en laakbaarheid. 'That's what I am" is een film 
waarin deze twee thema's verenigd zijn, en het laat zien hoe het leven van een jonge man in één 
school periode voor altijd kan veranderen. 
 

Play (Ruben Ostlund, 2011) 
DVD speelfilms  film PLAY 
 
De regisseur baseerde zich op een waargebeurde rechtszaak, waarin een groep 
tieners terechtstond die leeftijdsgenootjes van hun kostbaarheden hadden beroofd, 
zonder daarbij geweld te gebruiken. Ze wisten hun slachtoffers zo te intimideren dat 
ze met onschuldig lijkende spelletjes en een doordachte retoriek hun zakken wisten 

te vullen. Dat ze zo succesvol bleken zegt iets over de gedupeerden, of liever gezegd, de kinderen die 
zich lieten duperen. Maar tegelijkertijd zegt het ook veel over de daders. Blijkbaar wisten zij precies 
hoe ze zich moesten gedragen, wat voor rol ze moesten aannemen om hun slachtoffers te laten doen 
wat ze wilden. Een intrigerend verhaal, dat Östlund hier optimaal heeft uitgebuit. 
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Poetry (Chang-Dong Lee, 2010) 
DVD speelfilms  film POET 
 
Mija is een grootmoeder die probeert de pracht en emo e van po zie eigen te 
maken, terwijl haar omgeving haar verre van zachtaardig behandelt. Niet alleen 
krijgt ze te kampen met de gevolgen van het ouder worden, maar ook moet ze een 
oplossing vinden voor de verschrikkelijke consequenties van het wangedrag van haar 

kleinzoon. Een intelligent drama over een sensitieve vrouw in een harde mannenwereld. 
 

Hello Herman (Michelle Danner, 2014) 
DVD speelfilms  film HELL 
 
Anton is een dokter die op en neer reist tussen een idyllisch dorpje in Denemarken 
en zijn werk in een Afrikaans vluchtelingenkamp. In deze twee totaal verschillende 
werelden worden hij en zijn familie geconfronteerd met conflicten die hen dwingen 
de moeilijke keuze te maken tussen wraak of vergeving. Anton en zijn vrouw 

Marianne, die twee jonge zonen hebben, zijn uit elkaar maar worstelen met de mogelijkheid om te 
scheiden. Hun oudste zoon, de 10-jarige Elias, wordt op school gepest. Hier komt verandering in 
wanneer Christiaan, een net verhuisde klasgenoot uit Londen, het voor hem opneemt. De moeder 
van Christiaan is overleden aan kanker en hij heeft moeite dit verlies te verwerken. Al snel worden 
Elias en Christian hechte vrienden, maar wanneer Elias door Christian wordt betrokken bij een 
gevaarlijke wraakactie met tragische consequenties, wordt hun vriendschap op de proef gesteld en 
zijn hun levens in gevaar. 
 

In a better world (Susanne Bier, 2011) 
DVD speelfilms   film IN A B 
 
Anton is een dokter die op en neer reist tussen een idyllisch dorpje in Denemarken 
en zijn werk in een Afrikaans vluchtelingenkamp. In deze twee totaal verschillende 
werelden worden hij en zijn familie geconfronteerd met conflicten die hen dwingen 
de moeilijke keuze te maken tussen wraak of vergeving. Anton en zijn vrouw 

Marianne, die twee jonge zonen hebben, zijn uit elkaar maar worstelen met de mogelijkheid om te 
scheiden. Hun oudste zoon, de 10-jarige Elias, wordt op school gepest. Hier komt verandering in 
wanneer Christiaan, een net verhuisde klasgenoot uit Londen, het voor hem opneemt. De moeder 
van Christiaan is overleden aan kanker en hij heeft moeite dit verlies te verwerken. Al snel worden 
Elias en Christian hechte vrienden, maar wanneer Elias door Christian wordt betrokken bij een 
gevaarlijke wraakactie met tragische consequenties, wordt hun vriendschap op de proef gesteld en 
zijn hun levens in gevaar. 

 
1000x sterker (Peter Schildt, 2010) 
Deze film is besteld en is binnenkort in de collectie te vinden 
 
Signe is een stil en braaf meisje waar je altijd op kan rekenen. Een onopvallende 
verschijning die niemand zich later zal herinneren. Op school is duidelijk hoe de 
rollen zijn verdeeld tussen de leiders en de nerds. Op een dag komt er een nieuw 
meisje in de klas, Zaga. Ze is een sterke en uitgesproken persoonlijkheid, die op 
jonge leeftijd al veel van de wereld heeft gezien. Zaga trekt zich weinig aan van 
bestaande groepjes en ongeschreven regels. Langzaam verandert de sfeer in de 

klas, maar daar is niet iedereen blij mee... 
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Mean creek (Aaron estes, 2004) 
Deze film is besteld en is binnenkort in de collectie te vinden 
 
Meest aangrijpende jongerendrama sinds "Stand by me" ! 
Als de jonge Sam op school steeds gepest wordt door de gemene bullebak George, 
besluit zijn oudere broer Rocky om in te grijpen. Hij organiseert een leuk 
boottochtje en nodigt naast Sam, diens vriendinnetje Millie en zijn eigen vrienden 
Clyde en Marty ook George uit. En hoewel het reisje slechts bedoeld was om 
George een klein lesje te leren, lopen de emoties onderweg iets te hoog op … 

 
Despuès de Lucia (Michel Franco, 2012) 
Deze film is besteld en is binnenkort in de collectie te vinden 
 
Zes maanden na het fatale auto-ongeluk van zijn vrouw, beginnen Roberto en zijn 
dochter Alejandra aan een nieuw leven in Mexico City. Hoewel Alejandra al snel 
haar draai gevonden lijkt te hebben, blijken haar nieuwe vrienden over een 
onverwacht duistere kant te beschikken. Ze wordt het mikpunt van pesterijen die 
van kwaad tot erger gaan. Alejandra durft haar vader niks te vertellen en kan niks 
anders dan de wrede beledigingen incasseren. Haar schaamte dwingt haar tot 
zwijgen en dat eist uiteindelijk zijn tol. 

 
Blackbird (Jason Buxton, 2014) 
Deze film is besteld en is binnenkort in de collectie te vinden 
 
Sean is een opstandige puber die alleen met zijn vader woont, zijn moeder heeft het 
gezin verlaten. Op school heeft hij het moeilijk en staat overal buiten. Als hij dan 
eindelijk een goede vriendschapsband krijgt met een meisje uit zijn klas, Deanne, 
wordt dat niet door haar groep geaccepteerd. Zeker niet door haar vriendje Roy. Hij 

wordt gepest en gemolesteerd en krijgt daarmee een duidelijke boodschap. Uit machteloze woede 
plaatst hij een ondoordacht wraakscenario op internet. Voordat hij het goed en wel beseft gaat dat 
een eigen leven leiden en wordt hij gearresteerd. Zijn protesten over onschuld zijn aan 
dovemansoren gericht van de politie, school en mensen uit het dorp. Als de politie een inval doet bij 
hem thuis wordt een grote collectie wapens en munitie gevonden, allen eigendom van Sean's vader 
die een fervent jager is. Dit maakt de zaken alleen maar erger. De media verkondigen al snel dat een 
nieuwe "Columbine-achtige" schietpartij ternauwernood is voorkomen en Sean wordt veroordeeld 
en geplaatst in een jeugdgevangenis...  
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