
CATALOGUS 
SCHOOLJAAR 

2021-2022 
 
 

SCHOOL ZONDER PESTEN VZW 



Voorstelling - Victor als praatmaatje 
ZIE PAGINA 8 
 

Gids - Victor als praatmaatje 
ZIE PAGINA 21 
 

Verhalenbundels in kamishibai-formaat 
ZIE PAGINA 20 

1 



2 

 
AANBOD VOOR LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN IN HET BASISONDERWIJS 
 
PREVENTIEVOORSTELLINGEN 
 VICTOR ALS PRAATMAATJE 
 VICTOR EN ZIJN GOEDGEVOEL MACHINE 
 BRAM EN DE OK-BRIGADE 
 NONKEL BRETEL… VERHALEN MET EEN P 
 
VORMINGEN 
 STIP IT WORKSHOP 
 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
 
EDUCATIEF MATERIAAL 
 

 
 



 
 
MISSIE 
School Zonder Pesten vzw wil van elke school een 
‘Goedgevoel school’ maken. Een school moet een 
plek zijn waar kinderen zorgeloos en in alle veiligheid 
kunnen leren, spelen, samen werken en opgroeien. In 
een Goedgevoel school zijn leerkrachten en kinderen 
zich bewust van het belang van zich goed voelen en 
zorg dragen voor elkaar. Het vormt de voorwaarde 
om te kunnen leren en ontwikkelen, en dat is de basis 
van preventie en zorg. 
 
PREVENTIE 
In een school waar alle kinderen zich goed voelen, zal 
minder gepest worden, zal pesten sneller opgemerkt 
worden en zullen problemen zoals pesten 
gemakkelijker besproken en opgelost worden. 
In het aanbod van School Zonder Pesten vzw ligt de 
klemtoon steeds op het positieve. We gaan op zoek 
naar hoopvolle antwoorden, oplossingen en 
alternatieven. 
Begrippen als het Goedgevoel latje, de OK-Brigade en 
de Positieve postkaart spreken voor zich. 
 
HET BELANG VAN DE GROEP 
De groep heeft een sleutelrol in het voorkomen en 
oplossen van pesten. Daarom is het belangrijk dat 
kinderen van kleins af aan leren hoe ze op een leuke 
en veilige manier met elkaar omgaan en hoe ze elkaar 
kunnen ondersteunen binnen de groep. 
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SZP FOCUST OP HET BEVORDEREN VAN 
HET GOEDGEVOEL (WELBEVINDEN) VAN 
KINDEREN 
Preventie is niet louter gericht op het voorkomen of 
aanpakken van problemen. Initiatieven gericht op een 
positieve ontwikkeling van kinderen vormen de basis 
van preventie, waarop meer specifieke acties geënt 
kunnen worden. (gebaseerd op de preventiepiramide 
van J. Deklerck). 
 
Een oplossingsgerichte aanpak van pesten richt zich 
niet enkel op het probleem, maar veel meer op de 
gewenste toekomst, waarbij de school een veilige, 
vriendelijke en ondersteunende omgeving is voor 
kinderen. (Sue Jong, Van Pesten naar Samenwerken, 
2009).  
 
SZP RICHT ZICH VOORNAMELIJK NAAR 
KINDEREN IN GROEP 
Pesten gebeurt in een sociale context, bijvoorbeeld op 
school, in de klas. Bij het voorkomen van pesten, 
spelen niet alleen de pester en de gepeste een rol, 
maar ook anderen die in de buurt zijn. Dit worden de 
omstanders genoemd (Kärnä, Voeten, Little, 
Poskiparta, Alanen, & Salmivalli, 2011). Volgens de 
sociale dominantie theorie (Hawley, 2003) wordt 
agressief gedrag zoals pesten in stand gehouden 
doordat het onder andere bijdraagt aan het verkrijgen 
van sociale invloed bij leeftijdsgenoten (Thomas, 
Connor, & Scott, 2018).  

VISIE EN ONDERBOUWING 
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van gelijkheid hierdoor af. 
 

4. Er moet aandacht zijn voor het betrekken van 
ouders. Ouders spelen in het bijzonder een 
belangrijke rol bij het voorkomen van cyberpesten. 
 

5. Gepeste jongeren lijken ook baat te hebben bij 
iemand die het voor ze opneemt. Leerlingen die 
gepest werden maar zich wel gesteund voelden, 
hadden minder problemen dan leerlingen die dat 
niet ervaarden. Bovendien beschrijven mensen als 
ze terugkijken op het pesten de meest 
traumatische herinneringen als de momenten dat 
niemand voor ze opkwam. 

 
SZP ONDERSCHRIJFT DE MISSIE VAN HET 
VLAAMS NETWERK KIES KLEUR TEGEN 
PESTEN 
Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten stelt 
zich tot doel het pestprobleem bij kinderen en 
jongeren te helpen voorkomen en terugdringen. Het 
Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten richt hierbij 
haar aandacht naar verschillende levensdomeinen 
(onderwijs, jeugdwerking, cultuur, welzijn, sport, … ) en 
gaat hiervoor strategische bondgenootschappen (o.a. 
met partners als Klasse, Ketnet, …). 
 
Uitgaande van een preventiebenadering die steunt op 
de preventiepiramide (J. Deklerck) wil het Vlaams 
Netwerk Kies Kleur tegen Pesten initiatieven (helpen) 
ontwikkelen en tot stand laten komen om dit doel te 
realiseren. Wat betekent dat het zowel kan gaan om 

De groep vormt het probleem, maar biedt ook 
mogelijkheden tot oplossing. Daartoe moeten er 
positieve normen in de klas worden gecreëerd. 
Leerkrachten kunnen daarbij als rolmodel fungeren en 
tegengewicht bieden (Veenstra, Lindenberg, Huitsing, 
Sainio, & Salmivalli, 2014). 
 
SPZ SLUIT ZICH AAN BIJ DE VISIE DAT 
PREVENTIE VAN PESTEN PAS WERKZAAM 
IS ALS ER VOLDAAN WORDT AAN 
VERSCHILLENDE WERKZAME ELEMENTEN  
De volgende werkzame elementen zijn samengevat 
uit de onderzoeken van Hawley en Williford (2015), 
Orobio de Castro en collega’s (2018), Saarento en 
collega’s (2018) en Thomas en collega’s (2018): 
 

1. Er is meer kans dat interventies op scholen 
werken als ze langdurig worden ingezet. 
 

2. De kans op verandering van cultuur op school is 
groter als de aanpak naast de leerlingen, 
leerkrachten en ouders, gericht is op alle 
personeel van de school. Zo kunnen bijvoorbeeld 
de conciërge, het ondersteunend personeel en de 
intern begeleider ook meegenomen worden in de 
verandering. 
 

3. Het is belangrijk dat de waarden die belangrijk zijn 
bij het voorkomen van pesten ook ervaren worden 
door de gemeenschap en door alle betrokkenen 
op school. Jongeren moeten leren om elkaar als 
gelijke te zien. Als er op school grappen gemaakt 
worden over minderheden of verschillen tussen 
jongens en meisjes neemt de geloofwaardigheid 



 Het ontwikkelen en verspreiden van campagne- 
en sensibiliseringsmateriaal. 
 

 Het jaarlijks organiseren van de Vlaamse week 
tegen pesten. 
 

 Meewerken aan de jurering en uitreiking van de 
‘Pesten, dat kan niet’-prijs (scholen) en ‘Pesten, 
check it out’-prijs (jeugdwerk en jeugdsport) van 
Tumult vzw. 

initiatieven die bijdragen tot leefklimaatbevordering, 
algemene preventie, specifieke preventie als om 
acties of maatregelen waarbij de directe 
probleemaanpak (na de feiten) voorop staat. 
 
Meer concreet zet het Vlaams Netwerk Kies Kleur 
tegen Pesten in op: 
 

 Het bespreekbaar maken/houden van het 
pestthema. 
 

 Het aanmoedigen en stimuleren van 
wetenschappelijk onderzoek. 
 

 Informatiebundeling en –overdracht 
(wetenschappelijke kennis, goede 
praktijkvoorbeelden, succesvolle preventieve 
of  interventie-initiatieven, tussentijdse 
rapportering over thema-gebonden 
ontwikkelingen in de Vlaamse en internationale 
context, …). 
 

 Sensibilisering (doelgroepgericht, brede 
samenleving, …). 
 

 Het formuleren van beleidsadvies op de 
verschillende beleidsniveaus (scholen, 
schoolomgeving, gemeente of stad, provincie, 
Vlaanderen). 
 

5 COVID-19 !? 

Uiteraard volgen wij ook de ontwikkelingen rond 
dit vervelende virus op de voet.  Zo hebben we, 
samen met onze acteurs, de nodige afspraken 
gemaakt en zelfs een eigen 'Corona-Protocol' 
uitgewerkt. Je leest er alles over op onze 
website. 

We hopen dan ook dat schooljaar 2021-2022, 
waar deze catalogus voor bedoeld is, mag 
starten in code GROEN.  

Mocht het virus toch terug de kop op steken, al 
was het misschien lokaal, dan kunnen de 
geplande voorstellingen kosteloos op een later 
moment opnieuw ingepland worden. Dat is 
alvast één zorg minder! 



 
ONTDEK HET AANBOD 
 
Maak kennis met onze verschillende interactieve 
voorstellingen voor kinderen van de 1ste 
kleuterklas tot en met het 6de leerjaar (onze 
voorstellingen zijn ook geschikt voor kinderen uit 
het BLO).  Per voorstelling vind je een korte 
omschrijving en via onderstaande icoontjes kom 
je alle praktische info te weten. 
  

 
HOE INSCHRIJVEN? 
 
Klik op ‘VOORSTELLINGEN’ op onze website 
www.schoolzonderpesten.be  en kies de 
gewenste voorstelling.  Klik daar op ‘Inschrijven’ 
en volg de instructies. Wij contacteren je binnen 
de twee schoolweken met een datumvoorstel.  
We houden daarbij rekening met de voorkeur van 
de school en de beschikbaarheid van onze 
acteurs. 
 
GOED OM TE WETEN 
 
Alle prijzen zijn ’all-in’: inclusief BTW en 
verplaatsingsonkosten. Je ontvangt een factuur 
na afloop van de voorstelling. 
De school voorziet een zaaltje* (feestzaal, 
turnzaal, grote lege klas,…) op het gelijkvloers.  Er 
is minstens 1 stopcontact (220V) aanwezig. 
 
* Voor onze nieuwe voorstelling 'Victor als praatmaatje' 
komt de acteur in het kleuterklasje zelf op bezoek. 
 
KORTING 
 
Per 3 voorstellingen krijg je €100 korting 
Niet geldig op 'Victor als praatmaatje' 

PREVENTIEVOORSTELLINGEN 

Doelgroep 

Maximum aantal klassen 
per voorstelling 

Duur van de voorstelling 

Kostprijs 

Extra informatie 
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VOORSTELLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een 'pakket'-voorstelling gebaseerd op 
de Victor-handpop. 
De acteur stelt op een ludieke manier de 
Victor handpop voor aan de kindjes in de 
klas. Hij toont aan de hand van enkele 
voorbeelden hoe de kinderen in gesprek 
kunnen gaan met Victor. Victor wordt op die 
manier het 'praatmaatje' waarmee de 
kinderen hun leuke en minder leuke 
gevoelens kunnen delen. 
 
De pop maakt het voor kleuters heel 
toegankelijk om over hun gevoelens te 
praten. De bijgeleverde gids gaat nog dieper 
in op deze onderwerpen en methodes. 
 
Per schoolbezoek zal de acteur ook een 15-
tal minuten de tijd nemen om alle 
kleuterjuffen/meesters informatie te geven 
over het gebruik van de pop en de gids. 
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VICTOR ALS 
PRAATMAATJE 

1ste en 2de kleuterklas 

Een pakket per klas 

20 minuten 

€175 per pakket (per klas) 
De voorstellingen worden slechts georganiseerd indien 2 
of meer kleuterklassen inschrijven, aansluitend op  

dezelfde dag. 

Een pakket bestaat uit 
> een voorstelling in de klas 
> een Victor handpop 
> een gids 'Victor als praatmaatje' 
> A3 prenten van de 4 basisgevoelens 
> 1 verhalenbundel in kamishibai-formaat 





VOORSTELLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
Victor is een gekke uitvinder. Samen met 
Victor gaan kinderen op zoek naar ‘groene’ 
en ‘rode’ gedragingen, gedachten en  
gevoelens of naar aanvaardbaar en 
onaanvaardbaar gedrag zoals pesten. 
Tijdens de voorstelling krijgen alle kinderen 
het Goedgevoel latje. 
 
Met deze mini Goedgevoel Machine kunnen 
ze op een heel laagdrempelige manier tonen 
en benoemen wat ze voelen en denken.  
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VICTOR EN ZIJN 
GOEDGEVOEL MACHINE 

3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar 

Maximum 2 klassen 

40 minuten 

€320 

Gratis materiaal 
> een Goedgevoel latje per kind 
> een brief voor alle ouders 
> een poster voor de klas 
> een Victor vragenlijst voor de nabespreking  
    (downloaden: www.schoolzonderpesen.be) 





VOORSTELLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bram is een gekke onderzoeker. Met zijn OK-
lab en de hulp van professor PLAHIP, 
onderzoekt hij hoe kinderen met elkaar 
omgaan en waarom ze soms pesten.  
 
Na het onderzoek, nodigt hij de kinderen uit 
om lid te worden van de OK-Brigade. De 
leden van de OK-brigade vinden elkaar OK, ze 
pesten niet en ze doen hun best om pesten 
in de klas, op school en daarbuiten te 
stoppen. Tijdens de voorstelling krijgen alle 
kinderen het Goedgevoel latje. Met dit latje 
kunnen ze dag in dag uit aangeven hoe ze 
zich voelen.  
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BRAM 
EN DE OK-BRIGADE 

3de en 4de leerjaar 

Maximum 2 klassen 

55 minuten 

€340 

Gratis materiaal 
> een Goedgevoel latje per kind 
> een OK-Brigade armbandje per kind 
> een brief voor alle ouders 
> een poster voor de klas 
> een Bram vragenlijst voor de nabespreking  
    (downloaden: www.schoolzonderpesen.be) 





VOORSTELLING 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nonkel Bretel vertelt aan zijn neefje Tom 
inspirerende verhalen over conflicten, 
verdriet en pesterijen maar ook over 
zelfvertrouwen, samenwerken en respect. 
 
Tom ontdekt de positieve elementen in elk 
verhaal, maar ondertussen krijgt hij 
vervelende berichtjes op zijn smartphone … 
 
Na de voorstelling krijgen alle kinderen het 
Goedgevoel latje en volgt een nabespreking 
met de acteur. De kinderen reflecteren over 
de inhoud van de voorstelling en ontdekken 
waarvoor de P zou kunnen staan. 
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NONKEL BRETEL… 
VERHALEN MET EEN P 

5de en 6de leerjaar 

Maximum 2 klassen 

55 minuten + 20 minuten nabespreking 

€395 

Gratis materiaal 
> een Goedgevoel latje per kind 
> een positieve postkaart per kind 
> een brief voor alle ouders 
> een poster voor de klas 
> een Bretel vragenlijst voor de nabespreking  
    (downloaden: www.schoolzonderpesen.be) 



 
 
 
 
 
 
 
ONTDEK HET AANBOD 
 
Dit is een speelse en interactieve workshop 
waarin we met de klas op zoek gaan naar de 
betekenis van de 4 stippen van de STIP IT 
campagne van Ketnet.   
We gebruiken verschillende methodieken: 
kringgesprek, tekenopdracht, stripverhaal, 
rollenspel. 
Aan het eind van de workshop vragen we de 
kinderen om zich te engageren om de 4 
stippen dag in dag uit te respecteren! Zo 
werken we samen aan een 'school zonder 
pesten'.  
 
STIP IT is een initiatief en campagne van 
Ketnet. 
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© KETNET 

VORMING - WORKSHOP 
 

STIP IT workshop in de klas 



GOED OM TE WETEN 
 
 

4de, 5de en 6de leerjaar. 

1 klas/workshop 

1 uur/workshop 

€100/workshop + verplaatsing* 
*€0,40/km heen en terug vanuit Temse 

De workshops worden pas 
georganiseerd als er minimum 
3 besteld worden 
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HOE INSCHRIJVEN? 
 
Klik op ‘VORMINGEN’ op onze website 
www.schoolzonderpesten.be  en kies 
vervolgens voor de STIP IT workshop. Klik 
daar op ‘Inschrijven’ en volg de instructies op 
het scherm. 
Geef in het commentaarveld de gewenste 
datum op. Wij contacteren je binnen de twee 
schoolweken voor verdere afspraken. 
 
BELANGRIJKE INFO! 
 
Je kan enkel inschrijven voor minstens 3 
workshops op dezelfde dag. 
De workshop vindt plaats in een ruimte waar 
de kinderen op stoelen in een kring kunnen 
zitten. 
Wij rekenen er op dat de klasleerkracht en 
eventueel een zorgleerkracht aanwezig zijn 
bij de workshop. 



 
 
 
 
 
 
 
ONTDEK HET AANBOD 
 
Tijdens een interactieve vorming* staan we 
stil bij de betekenis en het belang van het 
begrip ‘Goedgevoel’. Wat heb je nodig om 
voor jezelf, collega’s en de kinderen een 
Goedgevoel te creëren? En wat heeft dit met 
preventie van pesten te maken? 
 
Deze vorming is gebaseerd op de inhoud van 
het boek ‘Maak van je school een 
Goedgevoel school!?’. We staan stil bij de 
thema’s die cruciaal zijn voor het 
Goedgevoel van kinderen en collega’s. 
 
* We gaan op zoek naar de mening, ideeën en ervaringen 
van de teamleden. We werken niet met rollenspel. 

VORMING - PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
 

DE GOEDGEVOEL SCHOOL ALS 
BUFFER TEGEN PESTEN 
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GOED OM TE WETEN 
 
 

(zorg)leerkrachten, directie, 
toezichtpersoneel, ... 

Het volledige schoolteam 

9u -> 12u30 

€650 + verplaatsing* 
*€0,40/km heen en terug vanuit Temse 

Op basis van een intake- 
vragenlijst zorgen we voor een 
vorming op maat 
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HOE INSCHRIJVEN? 
 
Klik op ‘VORMINGEN’ op onze website 
www.schoolzonderpesten.be  en kies 
vervolgens voor de Pedagogische Studiedag.  
Klik daar op ‘Inschrijven’ en volg de 
instructies op het scherm. 
Geef in het commentaarveld de gewenste 
datum op. Wij contacteren je binnen de twee 
schoolweken voor verdere afspraken. 
 
Je ontvangt de factuur na afloop van de 
vorming. 
 



 
ONTDEK HET AANBOD 
 
Maak kennis met onze verschillende 
materialen voor kinderen, ouders, 
leerkrachten, begeleiders,… 
Per artikel vind je een korte omschrijving en 
via onderstaande icoontjes kom je alle 
praktische info te weten. 
  

 
HOE BESTELLEN? 
 
Klik op ’EDUCATIEF MATERIAAL’ op onze 
website www.schoolzonderpesten.be. Je 
krijgt een overzicht van alle aangeboden 
materialen. Voeg ze toe aan uw 
winkelmandje en klik vervolgens op 
‘Bestellen’.  Volg de instructies op het 
scherm om de bestelling af te ronden.  
 
 
GOED OM TE WETEN 
 
Alle prijzen zijn inclusief BTW. 
Levering wordt voorzien binnen de drie 
schoolweken. 
De factuur wordt meegestuurd met de 
levering. 
 
Gratis verzending! 

EDUCATIEF MATERIAAL 

Doelgroep 

Kostprijs 

Extra informatie 

19 



20 

 
 
 
 
Dit zijn verhalenbundels over de vier 
basisgevoelens verdrietig, blij, boos en bang.  
 
Op de achterkant van elke prent vind je, 
naast de verhaallijn, suggestieve vraagjes 
die de verteller nog extra kan stellen. 
Hiermee kan je met jonge kinderen en 
zonder moeilijke taal communiceren over 
deze basisgevoelens. 
 
 
Beschikbare verhalenbundels: 

 'Verdrietig & Blij' (14 prenten) 
 'Boos' (15 prenten) 
 'Bang' (15 prenten) 

 
 
 
 

 

Leerkrachten en begeleiders,  
vanaf 1ste kleuterklas en ouders 

€35 per verhalenbundel 

A3-uitvoering (400gr/m²) voor gebruik in 
een kamishibai-kastje.  
Depotnummers D/2021/12.842/2 -  
D/2021/12.842/3 - D/2021/12.842/4 

Het kamishibai-kastje is NIET meegeleverd! 

 

NIEUW 

VERHALENBUNDELS IN KAMISHIBAI-FORMAAT 
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GIDS 
VICTOR ALS PRAATMAATJE 
 
Deze gids biedt je tips en methodieken aan 
om met de Victor handpop in gesprek te 
gaan met kinderen. Victor helpt kinderen om 
te praten over leuke en minder leuke 
gevoelens. 

Leerkrachten en begeleiders,  
vanaf 1ste kleuterklas en ouders 

€15 

Aantal pagina's: 92 
Formaat: 15x15cm met handige spiraalrug 
Depotnummer D/2021/12.842/1 

 NIEUW 

VICTOR ALS PRAATMAATJE 
MATERIAAL-SET 
 
Wil je zelf aan de slag met ons pakket 'Victor 
als praatmaatje' zonder het bezoek van een 
acteur?  Dat kan, het materiaal kan ook als 
set gekocht worden.  

Leerkrachten en begeleiders,  
vanaf 1ste kleuterklas en ouders 

€85 

1 verhalenbundel 'Verdrietig & Blij' 
4 A3 prenten met de basisgevoelens 
1 Victor handpop 
1 Gids 'Victor als praatmaatje' 

 NIEUW 

Het kamishibai-kastje is NIET meegeleverd! 



VICTOR  
HANDPOP 
 
De ‘Victor Handpop’ is een knuffel– en 
praatpop met een groenrood bolletje op zijn 
hoofd waaraan je kan draaien. De groene 
kant staat voor leuke gevoelens. De rode 
kant staat voor vervelende gevoelens.  
Victor helpt kinderen bij het benoemen van 

gevoelens of het 
bespreken van problemen 
zoals ruzie, pesten, verlies, 
heimwee, enz. 

Leerkrachten, begeleiders en kinderen 
vanaf 1ste kleuterklas en ouders. 

€35 

MAAK VAN JE SCHOOL 
EEN GOEDGEVOEL SCHOOL!? 
 
‘Maak van je school een Goedgevoel 
school!?’ is een reflectieboek voor wie wil 
stilstaan bij het Goedgevoel op de 
basisschool. Voorbeelden, vragenlijsten en 
concrete doe-ideeën 
helpen je om samen 
met kinderen en 
collega’s in de spiegel 
te kijken en het 
Goedgevoel te 
versterken. 

Leerkrachten, begeleiders en directies 

€24,95 

Aantal pagina’s: 144 
ISBN 9789082513103 
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MAMA, ZE PESTEN ME! 
 
‘Mama, ze pesten me!’ is een gids voor 
ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar. 
Mama's en papa’s vinden antwoorden, tips 

en getuigenissen die 
kunnen inspireren 
wanneer pesten de kop 
op steekt. Wat doe je 
als je kind gepest 
wordt? Wat als jouw 
kind een pester is? Kan 
je pesten voorkomen?  

Ouders, leerkrachten en begeleiders 

€14,95 

Aantal pagina’s: 128 
ISBN 9789089317155 

GROTE GROENE VICTORMAP 
 
De ‘Grote Groene Victormap’ is een lesmap 
met activiteiten, spelletjes en werkblaadjes 
over Victor, de groenrode symboliek en 

‘pesten op school’. 
Hiermee kan je de 
inhoud van de 
voorstelling ‘Victor en 
zijn Goedgevoel 
Machine’ verder 
uitdiepen en de klas. 

Leerkrachten en begeleiders,  
3de kleuterklas - 2de leerjaar 

€30 

Aantal pagina’s: 140 
Depotnummer D/2018/12.842/1 
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GOEDGEVOEL BOEKJE (A5) 
 
‘Het Goedgevoel boekje’ biedt je een reeks 
creatieve en eenvoudige werkvormen om 
aan de slag te gaan met het Goedgevoel 
latje. Door gebruik te maken van het 
groenrood Goedgevoel latje, verlagen we de 
drempel om te praten over ‘gevoelens’.  

Leerkrachten en begeleiders,  
vanaf 3de kleuterklas 

€4,95 

Aantal pagina’s: 32 
+ 1 Goedgevoel latje 
Depotnummer D/2011/12.101/1 

GOEDGEVOEL DOEBOEK 
TEGEN PESTEN 
 
Met dit doeboek leren kinderen op een leuke 
manier dat pesten niet OK is. Via 
stripverhalen, spelletjes en de code van de 
OK-Brigade vinden ze positieve antwoorden 
en oplossingen. Wie de 
code kraakt ontdekt zes 
tips van Professor 
PLAHIP. Dit doeboek 
biedt ouders en 
leerkrachten tal van 
mogelijkheden om met 
de kinderen in gesprek 
te gaan over pesten en 
sociale vaardigheden. 

Kinderen van 6 tot 12 jaar 

€6,95 per stuk 
Vanaf 10 stuks: €3,95 per stuk 

Aantal pagina’s: 48 
ISBN 9789082513110 
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OK-BRIGADE ARMBANDJE 
 
Met het ‘OK-Brigade 
armbandje’ toon je dat je lid 
bent van de OK-Brigade en dat 
je de geheime code van de 
Brigade kent.  
 
Kinderen die deelnemen aan de voorstelling ‘Bram en de OK-
Brigade’ krijgen dit armbandje gratis. 
 
 
 

POSITIEVE POSTKAART 
 
Op de positieve postkaart (per 10 verpakt) staat een 
klavertje vier, het symbool van geluk. We willen 
kinderen aanmoedigen om iemand te danken, aan te 
moedigen, te troosten of te feliciteren met dit kaartje. 
 
Kinderen die deelnemen aan de voorstelling ‘Nonkel Bretel… 
verhalen met een P’ krijgen een postkaart gratis. 

€0,50 

€6 
per 10 verpakt 
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GROENE OF RODE BAL 
 
De groene en de rode bal zijn opblaasbare 
strandballen van 28cm diameter waarmee je 
leuke spelletjes kan spelen. In de 'Grote 
Groene Victormap' vind je mogelijke 
spelideeën. 
 
 
 
 
 
 
 

GOEDGEVOEL LATJE 
 
Met dit latje kan je op 
een heel laag-
drempelige manier 
tonen hoe je je voelt. 

Groen staat symbool voor fijne gevoelens en 
dingen die je leuk vindt. Rood staat symbool 
voor alle gevoelens en dingen die niet 
aangenaam of niet leuk vindt. 
 
Kinderen die deelnemen aan de voorstelling krijgen 
een latje gratis. 

€1,50 

€0,50 



 
 

Redactie, samenstelling en opmaak 
Christian Agneessens - Fried Ringoot - Patrick Vermeersch 

Auteur boeken - inhoudelijke bijdrage 
Kristl Habils - Els Glorieux 

Tekeningen 
Toon Baert 

 
School Zonder Pesten vzw 

Hoogkamerstraat 337b, 9140 Temse 
T 03 710 59 29 

info@schoolzonderpesten.be 
www.schoolzonderpesten.be 

Volg ons of facebook! 
 

Wil jij ons financieel steunen? 
Je kan een gift storten op rekening  

BE10 0000 0000 0404 beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting met de te vermelden referentie 

014/0560/00016. 
Voor giften vanaf €40 ontvang je een fiscaal attest. 

FONDS VRIENDEN VAN 
SCHOOL ZONDER PESTEN 
Beheerd door de Koning Boudewijnstichting 

MET DANK AAN  

SURVIVALGIDS 
WAT ALS PESTEN JE (K)RAAKT? 
 
Word jij gepest? Zie je het gebeuren?  
Of pest je misschien zelf wel eens?  
Is pesten iets dat je 
raakt of kraakt? 
Dan is dit boek 
zeker iets voor jou ! 

Kinderen van 6 tot 12 jaar. 

€15 

Aantal pagina’s: 132 
ISBN 9789462346994  -  NVR 190, 210 
Uitgeverij Pelckmans 
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Laat je inspireren door de voorstellingen, de vormingen  
en het educatief materiaal van School Zonder Pesten vzw 


