LITERATUURLIJST MET BOEKEN
OVER PESTEN EN GEPEST
WORDEN
VOOR KINDEREN TOT 12 JAAR EN
VOOR HUN OUDERS
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VOOR KINDEREN TOT 12 JAAR

 Hangoor, Dick Bruna, 2006, Uitgeverij Mercis Publishing
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Bij Nijntje in de klas komt een nieuwe jongen, Daan, die door iedereen voor "hangoor" wordt
uitgescholden. Nijntje vindt hem aardig en besluit er iets aan te doen.
 Pesten doet pijn, J.F. van der Poel, 2006, Uitgeverij De Groot Goudriaan
Leeftijd: vanaf 10 jaar
Heidi heeft het moeilijk. Op school wordt ze erg gepest door een paar meisjes uit haar groep.
Thuis heeft ze het ook niet makkelijk, haar moeder is erg ziek. Ze zoekt regelmatig haar toevlucht
tot Mini, haar poes. Op een dag als haar klasgenootjes weer lelijk doen, belandt Heidi daardoor
zelfs in het ziekenhuis. Kan dit allemaal nog goed komen?
 Pesten, wat vind jij? Trix van Dugteren, 2006, Uitgeverij Lannoo
Het komt maar al te vaak voor dat mensen je niet serieus nemen als je gepest wordt. Je weet
gewoon niet hoe je uit moet leggen dat pesten wèl pijn doet. Daarom zwijg je er maar over. Je
wordt ziek. Je gaat spijbelen. Je trekt je terug achter de computer. Je kunt je zelfs intens
ongelukkig gaan voelen.
Dit zelfhulpboek helpt kinderen die gepest worden om te gaan met hun verdriet.
 Wiebelkees, Liesbeth van der Jagt, 1999, Uitgeverij Fontein
Dit boek gaat over een broertje met een handicap, een vader als meester, pesten, liegen en
rechtvaardigheid.
 Vechten tegen pesten, Guurtje Leguijt, Uitgeverij Callenbach
Laura is verhuisd. Op haar vorige school werd ze nogal gepest maar nu gaat alles goed en maakt
ze veel vrienden. Ze merkt al gauw dat er iemand anders in de klas het slachtoffer is. Ze weet niet
direct wat ze er aan kan doen, maar samen met de onderwijzer bedenkt ze een 'reddingsplan'.
 Fluiten in het donker, Gonneke Huizing, Uitgeverij Sjaloom en Wildeboer
Jelmer voelt zich schuldig aan de dood van zijn moeder en zijn zusje bij een auto-ongeluk. Zijn
moeder was concertpainaiste en Jelmer lijkt haar talent te hebben. Zijn vader wil per se van hem
een pianist maken en slaat hem als hij niet goed genoeg oefent. Zijn stiefmoeder weet ervan en
keurt dit gedrag af, maar kan het niet voorkomen. Op school pest Jelmer anderen en gedraagt
zich stoer en roekeloos met zijn crossfiets. Pas wanneer mensen in zijn omgeving iets gaan
vermoeden en hij een ongeluk krijgt met een stunt verandert de situatie.
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 Donna Lisa, Mirjam Oldenhave, Uitgeverij Unieboek
Donna en Lisa hebben hun groep 8 ingedeeld in S, M en L: stomme, middelmatige en leuke
kinderen. Ze geven elkaar gekke opdrachten; zo moet Lisa verkering nemen met de stomste
jongen, maar die blijkt wel mee te vallen. Wanneer uitkomt dat hij haar trakteert op een uitje van
door zijn broer gestolen geld, raakt ze even uit de gratie. Als ze zich ook nog door een
hoofdhuidaandoening een geel punkkapsel laat aanmeten, ervaart ze hoe 't is om zelf gepest te
worden. Haar verjaarsfeestje wordt toch een succes dankzij de meisjes uit de klas die ze eerst
niet zag zitten.
 De ongelofelijke Leonardo, Thijs Goverde, Uitgeverij: Holland
Bas zit al jaren alleen in de klas. Niemand wil in de pauze met hem voetballen, niemand wil zijn
vriend zijn. Dat komt niet omdat Bas grapjes maakt, vieze draadjes spuug aan zijn lip heeft
hangen of met iedereen vecht. Er is een heel andere reden. Het komt door Bart. Maar dan komt er
een nieuwe jongen in de klas, Leonardo. Als hij uitgerekend naast Bas wil zitten, is dat het begin
van een vriendschap waar Bas alleen maar van durfde dromen.
Leeftijd: 8 jaar en ouder
 Berenklauw, Dirk Vrancken, Uitgeverij: Clavis
Bruno wordt gepest op school. Enkele kinderen lopen de hele tijd achter hem aan en noemen hem
Sprinkhaan. Gelukkig is er nog Arianne, met wie Bruno het goed kan vinden. Als de klas op
bosuitstap is, duwt een van de pestjongens Bruno in een struik berenklauw.
Het sap van die giftige plant brandt op zijn huid, maar een speciaal zalfje van de gids doet
wonderen
Leeftijd: 8 jaar en ouder
 Pestmeiden, Jacqueline Wilson, Uitgeverij: Davidsfonds/Infodok
Echte vrienden heeft ze niet. Mandy is vaak alleen en houdt van lezen. Pestkop Kim en haar
bende hebben het voortdurend op haar gemunt. Tot wilde, gekke Tanya met knaloranje haren
Mandy’s wereld komt binnengestapt. Mandy is bijzonder trots op haar nieuwe vriendin, want
Tanya is hip, vrolijk en niet op haar mondje gevallen. Samen hebben ze de wildste pret. De bende
van Kim mag wel uitkijken nu Tanya mijn vriendin is. Ze zal hen vast een lesje leren. Niet iedereen
is zo gelukkig met de nieuwe vriendschap. Mandy’s moeder vindt Tanya zelfs wat gemeen. En ze
is bang dat Tanya een slechte invloed heeft op haar kleine Mandy. Maar Mandy is ervan overtuigd
dat Tanya al haar problemen zal oplossen.
Leeftijd: 8 jaar en ouder
 Marlis stinkt naar … Nanda Roep, Uitgeverij: Zwijsen
Marlis is de pispaal van de klas. Als ze nou nog op een leuke manier werd gepest, dan was het
misschien te verdragen. Maar de klas komt niet verder dan 'Pis wis dis tis'. Lekker origineel, denkt
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Marlis, zij zou wel wat beters weten! Dan breekt Julius, de ergste pestkop, zijn pols. Hij blijft twee
weken thuis. Dat betekent eventjes wat rust voor Marlis. En … twee weken de tijd om zichzelf wat
populairder te maken. Zal het Marlis lukken om van het pesten af te komen?
Leeftijd: 9 jaar en ouder
 Stress in groep 6, Hans Mijnders, Uitgeverij: Den Hertog
Het is helemaal niet meer gezellig in groep 6. De meiden hebben een gruwelijke hekel aan Erwin,
en Erwin heeft een gruwelijke hekel aan de meiden. Er gaat van alles fout, er gaat zelfs iets fout
tijdens de projectweek.
Leeftijd: 9 jaar en ouder
 Het ei van oom Trotter, Marc de Bel, Uitgeverij: Clavis
Alexander is een niet bijster slim, schuchter jongetje dat door iedereen wordt gepest. Zijn ouders
hebben het veel te druk om zich om hem te bekommeren. Zijn enige gezelschap is de strenge
huishoudster Rosine. Tot oom Trotter op een mooie dag langskomt en Alexanders trieste leventje
boordevol vuurwerk blaast. Als hij weer vertrekt, doet de wonderbaarlijke oom zijn neefje een
krokodillenei cadeau. Een betoverend krokodillenei …
Leeftijd: 10 jaar en ouder
 De kracht van groep 8, Hans Mijnders, Uitgeverij Den Hertog
Het kampvuur tijdens de werkweek loopt helemaal uit de hand, en dat is niet het enigste wat fout
gaat. Er gaat heel veel fout. Maar groep 8 laat zien dat het ook weer goed kan gaan. En dat je
gewoon met je problemen voor de dag moet komen.
Leeftijd: 10 jaar en ouder
 Morgenster, Ellen Tijsinger, Uitgeverij: Van Goor
Thomas wordt op school gepest en echte vrienden heeft hij niet. Op een morgen als hij zijn
krantenwijk loopt, ontmoet hij Rosa de Morgenster. Thomas en Rosa worden vrienden. Maar
Thomas begrijpt niet waarom Rosa langs de straten zwerft als haar vader zo rijk is en in een villa
aan zee woont. En Rosa begrijpt niet waarom Thomas zo moeilijk doet en zich laat pesten op
school.
Leeftijd: 10 jaar en ouder
 Operatie Zeer Ernstige Ramp, Tosca Menten, Uitgeverij: Van Goor
De Zeer Ernstige Ramp is Sam Veterklep. Hij pest iedereen, neemt zijn rat Hercules mee naar
school en is de schrik van de buurt. Niemand durft het tegen hem op te nemen, zelfs juffrouw Van
den Toorn niet, want die is bang van Hercules. Maar dan komt Nona in het dorp wonen. Nona pikt
het niet. Ze verzint een plan om voorgoed met Sam af te rekenen. Daarbij heeft ze hulp van de
bange Niels nodig. Durft Niels dat wel? En zal het doldwaze plan van Nona lukken? Operatie Zeer
Ernstige Ramp gaat over pesten en wat je er tegen kan doen.
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Leeftijd: 10 jaar en ouder
 Overleven in groep 7, Hans Mijnders, Uitgeverij: Den Hertog
Mark is verhuisd naar een nieuwe stad en gaat dan ook naar een nieuwe school. Maar hij wordt
vanaf de eerste schooldag gepest. Maar door wie? En waarom? Als er dan ook nog een mailtje
over hem wordt rondgestuurd, weet Mark het zeker: hij blijft niet langer op deze school …!
Leeftijd: 10 jaar en ouder
 Treiterkoppen, Mieke van Hooft, Uitgeverij: Holland
Op zijn nieuwe school wordt Olaf voortdurend gepest door Derk en zijn trouwe volgelingen
Michael, Silvia en Moniek. Olaf begrijpt het niet. Waarom hij? En waarom komt niemand hem te
hulp? Hoewel Olaf het niet op zich laat zitten, kan hij in zijn eentje niet op tegen de hele groep. Tot
hij Jacco ontmoet, die vindt dat Olaf wraak moet nemen. Maar of dat de oplossing is?
Leeftijd: 10 jaar en ouder
 Mijn neefjes zijn wolven, Wally de Doncker, 1998, Davidsfonds/Infodok, België
Kjelle, een jongetje van 7 wordt vaak aan zijn lot overgelaten. Zijn moeder en haar vriend Jos
runnen een druk café en hebben daarom niet veel tijd voor hem. Gelukkig heeft Kjelle z'n lieve
hond Jaza en goede vriend Rudy en Superman niet te vergeten. Rudy heeft door een
bedrijfsongeval hersenletsel opgelopen en is daardoor een beetje een zonderlinge man geworden
met een hart van goud. Hij kookt en speelt vaak met Kjelle. Jos heeft drie neefjes en die komen
soms ook naar het café. Kjelle wordt heel wreed gepest door deze akelige neven, maar hij durft
het aan niemand te vertellen. Kjelle vlucht in zijn tekeningen over lammetjes en wolven. Totdat de
meester achterdocht krijgt en Kjelle uiteindelijk wordt verlost uit deze hel.
Leeftijd: 8 jaar en ouder
 Lief - liefde - geliefd, Mirjam Oldenhave, 2006, Uitgeverij Ploegsma
Iedereen is bang voor haar: de jongens, de meisjes én de leraren. Jessy en haar vriendin Emma
zijn vaak het mikpunt van Samira's nare opmerkingen. Als Samira weer eens rot doet omdat Jessy
geen dure merkkleding draagt, is de maat vol. Jessy gaat op oorlogspad. Ze verft haar haren roze.
Jessy, Emma en Anouk bedenken waar ze Samira het beste mee kunnen pakken. Met z'n drietjes
bedenken ze een plan. Ze doen net of Jessy gevraagd is als model voor het blad Young. Samira
zal groen zien van jaloezie en er alles voor over hebben ook een fotosessie te regelen. Al snel
doen er veel meer kinderen mee om Samira een hak te zetten.
Leeftijd: 11 jaar en ouder
 Kwelduivels, Guy Didelez,Uitgeverij Davidsfonds/ Infodok, Leuven, 2003
Hanne staat vaak alleen op de speelplaats. Niemand kijkt naar haar om. Iedereen vindt Hanne
dom. Omdat ze zoveel fouten schrijft. En daarom lachen de klasgenootjes haar uit. Jolien en
Glenn lachen het hardst. Zij zijn de allergrootste pestkoppen! Hanne kan er met niemand over
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praten. Papa en mama hebben het te druk. Enkel knuffelkonijn Stanis, haar beste vriend, weet
hoe rot ze zich voelt. Maar het pesten wordt steeds erger.
 Het pest actie plan, Guy Didelez , Uitgeverij Davidsfonds/ Infodok, Leuven, 1999
Sandra is op alle gebieden haantje-de-voorste, zowel in de klas als op de speelplaats. Met haar
grote mond en haar verleidelijke glimlach zet ze haar klasgenoten naar haar hand en palmt ze de
leraren in. Groot is haar woede dus als het Turkse meisje Farida haar met haar opstellen de loef
afsteekt. Sandra voelt zich ontzettend vernederd en bedenkt de gemeenste middelen om Farida te
pesten. Alleen Tim, die een jaartje ouder is en wat meer moeite heeft om Sandra’s vlugge geest te
volgen, neemt het – tegen de zin van zijn racistische vader – voor Farida op. De bom barst als
Sandra het dagboek van Farida uit Tim's boekentas steelt en daarin leest dat Farida elke avond in
mama’s buik kruipt. Wat zou ze daar in ‘s hemelsnaam mee kunnen bedoelen?
 Ik roep mijn grote broer, K.M. Peyton, Uitgeverij Gottmer, Becht & Aramith, 1995
Danny is veel te klein voor z'n leeftijd. Thuis vangen ze dat prima op, maar dat hij zo vreselijk
gepest wordt door Wijnand kan hij daar toch niet kwijt. Gelukkig verschijnt ineens een reuzenhond
– Grote Broer – die aan het getreiter een einde maakt.
 Pudding Tarzan, Ole Lund Kirkegaard, Uitgeverij Van Goor, Amsterdam, 2003
Iwan Olsen is een miezerig jongetje. De domste van de hele klas en slecht in gymnastiek. Grote
jongens lachen met hem, plagen en pesten hem. Door iedereen wordt hij Pudding Tarzan
genoemd! Maar … Op een dag spuugt hij ver! Verder dan de grote jongens. Hij fietst harder dan
anders, leest beter en voetbalt als geen ander. Voor één dag valt de pudding weg en lijkt hij echt
wel Tarzan!!
 Tirannen, Aidan Chambers, Uitgeverij Querido, Amsterdam, 1987
Melanie zit in groep 8 en is een treiteraar. Ze is poeslief tegen de juf en meedogenloos voor haar
slachtoffers. Haar laatste doelwit is Lucy. Ze pest en chanteert haar. Lucy lijdt, weet niet hoe ze
zich moet verdedigen. Maar Melanie krijgt wel haar straf: op een dag gaat ze te ver, veel te ver ....
De geheime schoolpleinterreur en de machteloosheid, schaamte en eenzaamheid daartegenover,
zijn goed weergegeven in dit verhaal.
 Spijt, Carry Slee, Uitgeverij Van Holkema & Warendorf
Jochem is het mikpunt van getreiter. David doet er niet aan mee, maar hij durft er niks van te
zeggen. De klassenleraar, die gymnastiek geeft, grijpt ook niet in. Hij heeft een hekel aan dikke
Jochem. Op een ochtend krijgen de kinderen van de rector te horen dat Jochem na de
klassenavond niet is thuisgekomen. David voelt zich schuldig. Waarom heeft hij zijn mond ook
nooit opengedaan? Samen met een vriendin gaat hij Jochem zoeken om te zeggen dat het hem
spijt. Als ze Jochems tas in het meer vinden, is het misschien al te laat.
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 Mickey Magnus, Petra Cremers, Uitgeverij Holland 2001.
Dat slim zijn niet altijd leuk is, ondervindt Mickey dagelijks . Zijn klasgenoten vinden hem maar
een uitslover en een studiebol. En wat nog erger is.. zij pesten hem. Vooral Remco is zijn grootste
vijand.Al een aantal keren heeft hij Mickey in elkaar geslagen. Niet dat Remco dat allemaal in zijn
eentje durft. Nee Remco heeft zo zijn vriendjes. Als Remco dreigt de stripwinkel van Mickey´s
vriend in de fik te steken, besluit Mickey dat het tijd is voor wraak. Slim als hij is, bedenkt hij een
geniaal plan. Hij beseft alleen niet dat hij niet zomaar een stelletje pestkoppen tegenover zich
heeft, maar zware jongens! Zijn plan wordt hemzelf bijna fataal......

CYBERPESTEN
 Chatten!, Annemarie Bon, Uitgeverij: Zwijsen Uitgeverij, 2003
Luuk houdt van chatten. Zo leert hij andere kinderen kennen. Zoals Brit en King en 007. Je kunt
van alles vertellen. Ze kennen je toch niet. Maar dan vertelt Luuk een geheim. Daar krijgt hij veel
spijt van.
Voorin het boek een handig lijstje met afkortingen en tekens die bij chatten gebruikt worden.
 Slim en safe internetten, Bamber Delver, Uitgeverij: Vives Media Alkmaar 2004
Slim en safe internetten is het eerste boek voor kinderen over veilig internetten. In de uitgave is
alle informatie te vinden over bijvoorbeeld msn-en, virussen, spam en blokkeermogelijkheden,
maar ook hardware- en softwareproblemen en oplossingen. En dat allemaal in een voor kinderen
zeer begrijpelijke taal. Dit boek is verkrijgbaar via de website its'4kids. Het boek is tot stand
gekomen in samenwerking met de Kinderconsument.
 Nergens meer veilig. Digitaal pesten, wat is het en hoe ga je ermee om?
De brochure is gemaakt door de Vereniging van Openbaar Onderwijs (VOO) in samenwerking
met Pestweb en SIRE.
 Online!, Iris Boter, Uitgeverij Mozaïk Junior, 2006
Ilze wordt gepest op haar nieuwe school. En haar oude vriendinnen die samen op een andere
school zijn gegaan, lijken steeds meer met elkáár op te trekken. Daar baalt ze enorm van. Ze voelt
zich alleen en haar enige troost is haar gitaar. Dan heeft haar vader een verrassing: kabelinternet! Nu kan ze eindelijk surfen en chatten. Ilze leert online een heel lieve vriendin kennen:
Butterfly. Met haar kan ze overal over praten. Eindelijk is er iemand die ze durft te vertrouwen.
Maar dan komt er een moment waarop Ilze haar oude vriendinnen keihard nodig heeft.... Ilzes
leven staat op z'n kop.
 PESTEN, mijn boek over durf en zelfvertrouwen, Astrid Tulleners, Uitgeverij Pereboom
Gepest worden is heel erg. In dit boek kun je schrijven en tekenen over je gevoelens. Er staan ook
veel tips en ideeën in om iets te veranderen aan dat vervelende pesten.
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 Schoolpijn, Nancy de Heer, Uitgeverij Gopher Publishers
In dit waargebeurde verhaal lees je hoe Lisa wordt gepest op school. Haar grootste vijand is
Simon de aanvoerder van de pestclub. Simon verzint telkens gemene trucjes om Lisa te kleineren,
het liefst in gezelschap. Janneke en Josè zijn de grootste meelopers. Doordat Lisa zo vaak gepest
wordt, kan zij zich op school moeilijk concentreren en krijgt ze steeds op haar kop van de juf. Als
Simon te ver gaat neemt Lisa wraak.

VOOR OUDERS
 Pesten bij kinderen: Hoe kunt u als ouder helpen, Sheila Munro, Uitgeverij Deltas,
Oosterhout, 2003.
In dit boek wordt de achtergrond van pestgedrag beschreven. Ouders krijgen praktische
handreikingen om kinderen te helpen. In 'Pesten bij kinderen' worden directe strategieën en
langetermijnstrategieën uitgewerkt. Daarbij wordt ook ingegaan op de opvoedingstijlen en
opvoedingsvaardigheden van ouders.
 Zelfverdediging, weerbaarheid en oosterse vechtkunst : Hoe uw kind kan leren
conflicten geweldloos op te lossen, Terrence Webster-Doyle, Uitgeverij Elmar, Rijswijk
2002.
De auteur toont aan dat de conventionele manier om oosterse vechtkunsten te onderwijzen te
eenzijdig gericht is op fysieke vaardigheden en zich niet houdt aan het onderricht van het
complete gedachtegoed van de oosterse vechtkunsten. Door die nalatigheid kan de jeugd niet
doortastend en effectief leren omgaan met bedreigende situaties zonder tot geweld te hoeven
overgaan.
 Pesten, Gedaan ermee!, Gie Deboutte, Stichting Vredeseducatie
Hoe omgaan met pesterijen? Tips voor ouders, leerkrachten, en begeleiding.
 Kinderen en pesten : Wat volwassenen ervan moeten weten en eraan kunnen doen, Bob
van der Meer, Uitgeverij Kosmos, Utrecht, 2002
Pesten, opgevat als structureel lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld tussen
kinderen/leerlingen onderling, is, qua partijen, mechanismen en gevolgen, vergelijkbaar met
kindermishandeling, nu niet van volwassenen ten opzichte van kinderen, maar tussen kinderen
onderling. Pesten is een groot en hardnekkig probleem. In dit boek worden de aspecten van
pesten beschreven en wordt aangegeven wat er aan gedaan kan worden, hoe het gestopt en hoe
het voorkomen kan worden. De volgende onderwerpen worden o.a. behandeld: pesten en de
verschillen tussen pesten en plagen; kinderen die een grote kans lopen gepest te worden;
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oorzaken van pestgedrag; signalen en gevolgen van pesten; de schuldvraag; oplossingen; ouders
en de school; en kinderen wapenen tegen pesten.
 Pesten bij kinderen : adviezen aan volwassenen, Bob van der Meer, Ouders & Coo,
Driebergen 1996
Pesten op school veroorzaakt bij de slachtoffers lichamelijke en geestelijke klachten. Behandeld
worden de volgende onderwerpen: wat doen pesters met hun slachtoffers en wat zijn daarvan de
gevolgen, hoe wordt je een pester, waaron het slachtoffer zijn mond houdt, wat doet de klas en
wat is de rol van de leraar. Tevens wordt gekeken naar welke kinderen het risico lopen gepest te
worden. Ten slotte worden adviezen gegeven aan ouders van pesters, gepeste kinderen en
overige kinderen.
 Pesten: wat is het, wat doe je eraan?, Gie Deboutte, Inge Schelstraete, Stichting
Vredeseducatie
 Pesten hoort er niet bij, Lucy Buddelmeijer, Uitgeverij Stichting Jeugdinformatie Nederland,
Utrecht
Een brochure met informatie en advies voor ouders en kinderen van 8 tot 15 jaar

CYBERPESTEN
 Mijn Kind Online, Hoe begeleid je je kind op internet?, Justine Pardoen en Remco Pijpers,
Uitgeverij SWP
Hoe zorg je dat kinderen zorgeloos en veilig kunnen internetten? Door betrokken te zijn bij wat ze
doen. Geen enkele ouder stuurt zijn kinderen zomaar de straat op, de grote stad in. Je vertelt ze
wat ze daar kunnen verwachten, wat leuk is en wat niet, wat wel mag en wat niet. Hetzelfde zou
eigenlijk voor Internet moeten gelden. Maar dan moet je natuurlijk wel weten waar het over gaat.
Dit boek vertelt ouders en leerkrachten waar het over gaat. Aan de orde komen onder andere:
omgaan met schokkende beelden, je kinderen naar bed krijgen, omgaan met online pesten en het
terugdraaien van ongewenste bestellingen via internet.
 Pandora's Mailbox, Bamber Delver, Uitgeverij Haarlem 2003
Wilt u zoveel mogelijk te weten komen over hoe u als ouder, maar ook uw kind zelf, zo veilig
mogelijk met internet kunt omgaan? Het boek Pandora’s Mailbox gaat hier uitgebreid op in.
 Ik wil er ook bij horen, M. Hasselaar, A. Munynck, Uitgeverij Den Hertog BV, Houten, 1999
Uitgangspunt van het boek is dat pesten een groepsprobleem is. Leerkrachten en ouders worden
aangezet kinderen te helpen om weerbaar te zijn tegen pesten.
 Vet Veilig Internet!, Bamber Delver, Uitgeverij Vives Media B.V.
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Vet Veilig Internet! gaat over de tieners van nu. Over de diepe kloof tussen de virtuele wereld van
tieners en hun opvoeders. En over het feit dat die kloof heel goed gedicht kan worden. U krijgt
handvatten om uw tieners te beschermen tegen de nare kant van de cyberwereld. Checklisten
voor leerkrachten en ouders. Tips van leerkrachten en jongeren. Hoe u een internetprotocol kunt
maken. Thuisafspraken. Concreet en praktisch!
www.its4kids.nl
 Zwartboek over pesten op school, Els Hendrikse, Uitgeverij Free Musketeers, 2006
Els beschrijft haar ervaring als ouder van een gepest kind, vooral de impact die deze periode op
het hele gezin heeft. Zij doet een appèl op de school, overheid en ouders om pesten vooral
serieus te nemen en aan te pakken. Zij leeft in de overtuiging dat leerkrachten het beste
voorhebben met hun leerlingen, maar nog steeds onvoldoende op de hoogte zijn van de gevolgen
voor de betrokkenen. Dit boek zal duidelijk maken wat pesten met een gezin doet en kan een
enorme steun zijn voor leerlingen, ouders en leerkrachten die met deze problematiek te maken
hebben.
 http://www.stopdigitaalpesten.nl/?id=8

WEERBAARHEID
Weerbaar.info heeft een volledige pakket over weerheid in elkaar gestoken Adres:DMS Clipart,
Kerkstraat 29, 9401 GV Assen
E-mail: info@weerbaar.info
Website: www.weerbaar.info
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