Re:Pest

RE:PEST
Info en contact:
Indien uw school bereid is om met Re:Pest aan
de slag te gaan, vindt u meer informatie op
www.howest.be/repest.
www.howest.be/repest
Danny Anné
Howest Hogeschool West-Vlaanderen
Sint-Jorisstraat 71
8000 Brugge
T 050 33 32 68
danny.anne@howest.be

RE:PEST
DE PEST AAN PESTEN!
EEN LESSENPAKKET OM
PESTGEDRAG TEGEN TE GAAN

RE:PEST

Voor welke scholen?

Een geïntegreerde
aanpak

Re:Pest komt het best tot zijn recht in scholen waar
er reeds een antipestbeleid is. Indien scholen dit
beleid nog niet hebben, kan werken met Re:Pest
een aanzet zijn om een beleid op te starten.

Re:Pest is een educatief project tegen pesten dat
gericht is op leerlingen uit de eerste en de tweede
graad van het secundair onderwijs.
Aan de hand van een lessenpakket van vier
lesuren maken leerlingen kennis met de rollen
bij pesten, wat pestgedrag is en hoe hiermee
om te gaan. Vernieuwend aan dit pakket is een
educatief game.
Leerlingen kunnen in een virtuele wereld kennis
maken met pestsituaties en kiezen hoe ze er
mee omgaan. Bij dit lessenpakket hoort een
handleiding voor leerkrachten.
De lessen worden door de leerkrachten zelf
gegeven. Hiertoe wordt een vorming op schoolniveau aangeboden. Samen met deze vorming
krijgen de deelnemende scholen toegang tot
ondersteunende informatie zoals voorbeelden,
filmpjes, oefeningen, wetenschappelijk onderzoek
en actuele berichtgeving.
Er is ook een gids voor ouders die informatie
bevat over de problematiek van het pesten en hoe
je hier als ouder mee kan omgaan.
Deze gids wordt ter beschikking gesteld van de
scholen die intekenen op Re:Pest.

Kostprijs?
Het lessenpakket met de erbij horende informatie,
het gebruik van de game, de handleiding en de
gids voor ouders worden gratis ter beschikking
gesteld. Enkel voor de vorming van leerkrachten
in de school zelf wordt een bedrag van 75 euro
per uur en verplaatsingskosten van de opleider
aangerekend

Re:Pest een stappenplan
Bij interesse wordt volgend stappenplan
gehanteerd.

Stap 1 - Het intakegesprek
Tijdens dit gesprek wordt er toelichting gegeven
over het opzet en de werkwijze van Re:Pest.
Er wordt gepeild naar het antipestbeleid of de
interesse om er mee op te starten. Ook praktische
zaken zoals de planning, de kostprijs en aan wie
de vorming gegeven wordt, komen aan bod.

Stap 2 - De vorming van leerkrachten
Bij deelname wordt in de school een vorming
aan leerkrachten en direct betrokkenen (directie,
leerlingenbegeleiding, CLB, …) gegeven. Het
lessenpakket en de game worden toegelicht en
gedemonstreerd.

Stap 3 - De leerkrachten geven de lessenreeks
Het lessenpakket duurt vier lesuren. Leerkrachten
kunnen er voor kiezen deze vier lesuren in één
blok van vier lesuren of in twee blokken van
telkens twee lesuren te geven.

Stap 4 - De afronding en een nazorgsessie
Indien er vanuit de school vragen zijn, wordt er
samen met de projectmedewerker van Re:Pest
naar antwoorden gezorgd. Bevindingen van de
leerkrachten worden ook besproken.

