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Van de redactie

Voor onze Stichting Omgaan met Pesten is dit een bijzonder jaar waarin wij ons 10-jarig bestaan vieren.
Dit doen wij met een symposium en u kunt daarbij zijn. Meer hierover leest u in deze nieuwsbrief met verder:
- handvatten voor het ondersteunen van zelfvertrouwen
- basisschool Meander te Heiloo blij met project ‘omgaan met elkaar’
- kort nieuws, ‘5 vragen aan een trainer OMP’
Ook vindt u een overzicht van de trainingen die dit najaar van start gaan.
Veel leesplezier.

STICHTING OMGAAN MET PESTEN VIERT FEEST MET EEN SYMPOSIUM
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BASISSCHOOL MEANDER UIT HEILOO
					
BLIJ MET PROJECT ‘OMGAAN MET ELKAAR’
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ZELFVERTROUWEN ONDERSTEUNEN BIJ KINDEREN
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2-4 jaar

• Telefoon aannemen
en kort gesprekje
voeren
• Zelf aan- en
uitkleden
• Helpen tafel dekken

4-6 jaar

• Jezelf wassen, billen
afvegen en tanden
poetsen
• Zelf de boterham
smeren
• Een kleine
boodschap doen

9-12 jaar

• Zelf kleding
uitzoeken
• Eerste kleedgeld

7-9 jaar

• Zelfstandig
deelnemen aan
verkeer
(alleen naar school)
• Eerste zakgeld
• Helpen in huis:
afstoffen/stofzuigen

12 jaar

• Menu samenstellen
en bereiden
• Helpen organiseren
van een feestje

www.omgaanmetpesten.nl		

5vragen
5vragen
aan de trainer
A

Als kind op de basisschool heb ik een korte periode last gehad van
pesterijen van klasgenoten. Nadat ik een periode op school afwezig was
geweest door een longontsteking, gedroegen een aantal klasgenoten zich
bij terugkomst op school opeens heel vervelend naar mij. Ze reageerden
niet als ik iets vroeg, ze maakten vervelende opmerkingen over mijn
uiterlijk en als ik mijn jas ophing aan de kapstok haalden ze hun jas
weg als die naast die van mij hing. Na schooltijd stond een groepje
kinderen zelfs een keer voor mijn huis scheldwoorden te schreeuwen. Na
een paar weken was dit echter weer over. Waardoor het stopte - daar
heb ik helaas geen idee van. Ook heb ik vanuit de rol van meeloper ervaring met pesten. Dat ik deze rol ook
heb gehad, realiseerde ik mij pas toen ik al volwassen was. Een jongen uit mijn klas werd altijd uitgemaakt voor
‘Zoeloehaas’ vanwege zijn dikke lippen. Als iemand dat tegen hem riep dan deed ik daar ook aan mee. Ondanks
dat hij altijd glimlachte, kan ik mij nu achteraf niet voorstellen dat hij dat leuk heeft gevonden. Kennelijk wist hij
niet wat hij anders moest doen, zoals zoveel kinderen.
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Ik ben mijn werkzame leven na mijn studie Rechten begonnen als fiscalist. In mijn werk was ik veel bezig met
recht en onrecht, maar het ging dan altijd over geld. Hierin vond ik uiteindelijk geen voldoening. Als trainer
Omgaan met Pesten ben ik nog steeds bezig met recht en onrecht. Elk kind mag er zijn, heeft het recht zijn
mening te geven en zich veilig en prettig te voelen. Pesten ondermijnt dit recht. Iemand speelt de baas over
de ander die daardoor zichzelf niet meer durft te zijn. Kinderen helpen zich assertief te gedragen, weer
vertrouwen in zichzelf te hebben, zodat ze weer zichzelf durven zijn en weer vrolijk in het leven staan, dat is
waar ik nu elke dag weer blij van word.
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Begin september ben ik weer gestart met een aantal groepen met de Sta Sterk training en het vervolg
van de Stevige Stap training voor kinderen die net de overstap naar de brugklas hebben gemaakt.
Daarnaast ben ik druk met de voorbereidingen voor mijn activiteiten in de Landelijke Week tegen
Pesten in de vierde week van september.
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Een mooi en bijzonder moment vond ik de spontane ontmoeting met een meisje dat 3 jaar eerder
een Sta Sterk training bij mij volgde en mij in een winkel aansprak. Ze gaf mij aan nog even
tegen mij te willen zeggen dat ze momenteel een heerlijke middelbare schooltijd heeft en dat ze
dat te danken heeft aan het volgen van de Sta Sterk training. Van wat ze heeft geleerd over het
aangeven van grenzen en het omgaan met anderen heeft ze nog dagelijks profijt.
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Voor mij blijft nog wel een aandachtspunt dat ik meer mag focussen op
wat er wel goed gaat. Ik ben een perfectionist en dat betekent dat je snel
let op wat er in het vervolg beter kan. Deze eigenschap brengt je ver,
maar daarnaast is het belangrijk alles wat goed gaat niet uit het oog te
verliezen en daar ook blij mee te zijn.
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Dit najaar start de Sta Sterk training voor kinderen en/of jongeren in:
(Kijk op de website voor meer informatie)
Plaats
Amsterdam
Barendrecht
Bergen op Zoom
Diemen/Amsterdam-Oost
Edam
Eersel/Hapert
Ermelo
Heiloo
Herpt
Heteren
Landsmeer
Laren
Lepelstraat
De Meern
Ridderkerk
Roosendaal
Sint Pancras
Strijen
Tiel
Wilnis

Trainer
Margo Henderson
Lilian Smak Gregoor
Jacqueline Jongerius
Jolanda Broex
Bonnie de Ligny
Heidi Leenarts
Helen Geurtsen
Helen Wildeboer
Ilse Lodder
Ilse Hermsen
Jessy Roodenburg-van Thiel
Margit Meuwissen
Ciska Vriesema
Inge van Helvert-Coolen
Yolanda de Roos
Ciska Vriesema
Immy de Jong
Caroline van Bommel
Ilse Hermsen
Mirelle Valentijn

Website
www.aanpakpesten.nl
www.piiple.nl
www.traverse.nl
www.larrossupport.nl
www.burowelzijn.nl
www.innerflex.nl
www.praktijkstasterk.nl
www.yosoyheiloo.nl
www.praktijksamsam.nl
www.hermsentrainingen.nl
www.kinderpraktijklandsmeer.nl
www.kinderpraktijklaren.nl
www.cvt-co.nl
www.kindercoachingleidscherijn.nl
www.startpuntcoaching.nl
www.cvt-co.nl
www.krachtenz.com
www.kenjekracht.info
www.hermsentrainingen.nl
www.praktijkvoorlevensgeluk.nl

Dit najaar zijn er onder andere workshops in de volgende plaatsen:
(meld u aan bij de trainer)
Plaats
Edam
Eersel
Landelijk (online)

Trainer
Bonnie de Ligny
Heidi Leenaerts
Caroline van Bommel

COLOFON

Website
www.bibliotheekwaterland.nl
www.innerflex.nl
www.kenjekracht.info

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Omgaan met Pesten en wordt door trainers en
bestuursleden Stichting Omgaan met Pesten verspreid. Geeft u deze nieuwsbrief gerust door.

Redactie:

Margo Henderson
Helen Wildeboer
Reageren? info@aanpakpesten.nl

