
                                   

 

 
24 januari 2018 

 
 
 
Een dag, een week,een jaar zonder pesten!    

  
 
Beste ouder   
Beste leerling   
 
 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich goed kan voelen op onze school, dat er een heel 
groot WIJ-gevoel heerst. Wij willen een school zijn waar iedereen voor elkaar opkomt.  
‘PESTEN-dat-kan-niet!’  
 
Van 2 februari tot 9 februari 2018 kiest heel Vlaanderen opnieuw kleur tegen pesten. Wij 
willen hier met CAMPUS REDINGENHOF een heel jaar zonder pesten van maken. We 
maken graag van deze week gebruik om met enkele acties te starten. 
 
 We werken aan een goede sfeer in de klas 

We zetten in op een goede groepssfeer en een gevoel van verbondenheid tussen de 
leerlingen. Iedere coach/ klastitularis maakt deze week tijd vrij voor 
samenwerkingsopdrachten. We versterken de banden tussen onze leerlingen om pesten 
te voorkomen. 
  

 We maken duidelijk dat pesten in geen geval kan 
Wat is het verschil tussen pesten, plagen en ruzie maken? Hoe gaan we ermee om? De 
leerlingen krijgen een bundel waar dit in wordt uitgelegd. Er worden afspraken gemaakt 
wat kan en wat niet kan. We praten hier samen over.  
 

 Waar kan je terecht?  
Onze leerlingenbegeleiders zullen de nodige info geven, zodat je weet waar, wanneer en 
bij wie je terecht kan met vragen of problemen binnen onze school, maar ook na de 
schooluren.  

 
 Wij geven ouders een plaats binnen onze school 

Pesten aanpakken is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ouders en school kunnen hier 
best samenwerken. Op maandag 5 februari 2018 om 19u  zijn jullie allen welkom op 
onze ouderraad, waar we graag met alle ouders samenwerken om dit probleem op onze 
school aan te pakken. Via deze link vinden jullie alvast meer informatie om dit probleem 
als ouder aan te pakken. www.campusredingenhof.be/wp/pdf/Brochure pesten 
aanpakken.pdf  

 
Willen jullie je mee engageren om actie te ondernemen tegen pesten op CAMPUS 
REDINGENHOF? Wij maken dit graag zichtbaar! Deel je leukste foto's op onze 
facebookpagina met #SAMENtegenpesten.  
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
E. Adriaens                T. Proesmans      Team leerlingenbegeleiding   
Directeur    Directeur      
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