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Revius ontdekt de pester in zichzelf
In de week van 8 tot
en met 12 april vindt
op het Revius Lycum
een project plaats over
pesten: ‘Ontdek de pester
in jezelf’. Tijdens de
projectweek is er in elke
les aandacht voor pesten.
De gewone lesstof die
op het programma staat
wordt hiertoe in ‘pest’
verpakking aangeboden
door de docenten.
Door Kees Broekman
WIJK BIJ DUURSTEDE - De pi-

lot wordt geleid door docente Reshma Dewkalie en
jeugd- en kindertherapeut
Sabine Balsma. Doel van de
projectweek is het vergroten
van kennis over pesten in
het algemeen en bewustwording van achterliggende
drijfveren bij pesten.
“Deze drijfveren spelen vaak
op gevoelsniveau. Bewustwording helpt een grotere
keuzevrijheid ten aanzien
van gedrag te ontwikkelen.
Daarmee vergroot het de
mogelijkheden om pesten te
voorkomen. Dit kan door te
leren hoe het ‘van binnen’
werkt met gevoelens en gedachten én door het bewust
worden van de eigen sterke
kanten en talenten.
Leerlingen maken ook kennis met het idee dat degene
die pest, eigenlijk iemand is
die zich van binnen bewust

of onbewust naar voelt en
die hulp nodig heeft.”
In groep H21 leidt docente
Nederlands, Maartje van der
Kroef, de les. Iedere leerling
krijgt een vragenlijst over
‘Pesten binnen de school /
pestprotocol’. Vragen zoals:
‘Wat is de grens tussen pesten en plagen?’ ‘Wat wordt
er tegen pesten gedaan?’
‘Waarom pest je?’ ‘Word je
gepest?’ ‘Praat je erover?’
‘Werd er wat aan gedaan?’
‘Ken je het Revius Pestpro-

‘MEISJES PESTEN
VEEL GENIEPIGER DAN
JONGENS’
tocol en wat vind je ervan?’
‘Wie is verantwoordelijk om
pesten te stoppen?’ ‘Weet je
wie je kunt benaderen?’
Daarnaast werd het Pestprotocol doorgenomen. De hieraan gekoppelde vraag was:
‘Help mee het pestprotocol
meer van onszelf te laten
zijn. Het mag best vernieuwen. Geef aan hoe het beter
kan.’
Voor een van de leerlingen
hoefde deze week niet zo
nodig. “Als je het een keer
gehoord hebt dan weet je
het wel.” Hijzelf zit vaak
aan de kant van de ‘pesters’,
gewoon omdat hij ook wel
eens gepest wordt.
Op de vraag of hij dan juist
anderen pest luidt het antwoord: “Nee, meestal pest
ik dan degene die mij heeft

Sabina Balsma helpt een van de leerlingen bij het beantwoorden van de vragenlijst. Op het Revius Lyceum is een projectweek
om kennis over pesten in het algemeen te bevorderen.
Foto: Kees Broekman

gepest.” Dat gebeurt dan met
woorden, niet met agressieve daden.
Een meisje vindt het moeilijk om met pesten om te
gaan. “Vaak ben ik er bij als
iemand wordt gepest. Eigenlijk zou ik dan wel wat wil-

len zeggen, maar dat durf ik
meestal niet, omdat ik bang
ben dat ik dan de volle laag
krijg.”
Een derde zegt dat het jongens veel openlijker zijn met
pesten. Bij meisjes gebeurt
dat vaak geniepiger.

Ontdek de pester in jezelf
Aan het eind van de projectweek wordt gekeken of de
leerlingen er iets van hebben opgestoken. Over een paar
maanden wordt bekeken of er wezenlijk iets is veranderd.
www.reviuswijk.nl

VANAF 11 APRIL ZET LIDL DE BLOEMETJES WÉÉR BUITEN!*
www.lidl.nl

potgrond
- Voor de winkel staan
stald
en diverse plantjes uitge
plantjes
- Het afrekenen van de
plaats
vindt binnen bij de kassa

Fuchsia op stam

Spaanse margriet

Bolhortensia

• In diverse
kleuren
• Potmaat:
Ø 19 cm

• In diverse kleuren
• Potmaat: Ø 10,5 cm

• In diverse kleuren
• Potmaat: Ø 14 cm

Perkgoed
• In diverse kleurrijke soorten:
Petunia, Vlijtig Liesje, Begonia,
Mexicaantje, Lobelia en Salie

AN
TRAY V OOR:
KS V
10 STU

€ 1,19

PER POT

4.99

PER POT

0.89

PER POT

3.99

Perkgoed
• Extra groot
• In diverse kleurrijke soorten
• 6 stuks per tray

OP=OP!

PER TRAY

2.99

*Alleen verkrijgbaar bij onderstaande filialen:
Almelo, Bornsestraat 206 • Amstelveen, Amsterdamseweg 188 • Amsterdam, Zuideinde 278 • Andijk, Dijkgraaf Grootweg 34 • Apeldoorn, Kanaal-Noord 21 • Beneden-Leeuwen, Zijveld 1 • Bleiswijk, Hoefweg 133 • Boxtel, Fellenoord 19 • Cuijk,
Dukatendreef 27 • Deurne, Vlierdenseweg 4 • Dokkum, Walddijk 1 • Drachten, Oude Nering 1 • Emmen, Noordbargerstraat 17 • Etten-Leur, Trompetlaan 30 • Gouda, Westerkade 4 • Halsteren, Nijverheidsweg 8 • Hellevoetsluis, Hoonaartstraat 27 •
Hengelo, Waarbekenweg 19 • Hilversum, Lorentzweg 59 • Hoorn, Clausplein 28 • Huizen, Warandebergstraat 20 • Julianadorp, Loopuytpark 11 • Kaatsheuvel, Gasthuisstraat 20 • Lelystad, Tjalk 15-09 • Lochem, Prins Bernhardweg 11 • Middelharnis,
De Hofjes 2 • Nijverdal, Grotestraat 74 • Noordwolde, Molenstraat 3 • Oostburg, Langestraat 46 • Oss, Oude Molenstraat 31 • Puttershoek, Maximaplein 2 • Reuver, Greswarenstraat 1 • Roermond, St. Wirosingel 186 • Rotterdam/Barendrecht,
Pesetastraat 50 • Rotterdam, J. Dutilhweg 193 • Rozenburg, Laan van Nieuw Blankenburg 234 • Sittard, Industriestraat 19a • Sneek, Oude Oppenhuizerweg 8 • Someren, Kerkstraat 30c • Surhuisterveen, Baansein 2 • Tilburg, Bosscheweg 296 • Velp,
Nordlaan 33 • Vriezenveen, Westeinde 123 • Weert, Ringbaan-West 15 • Wijk bij Duurstede, Hoogstraat 14 • Winterswijk, Misterweg 23 • Woerden, Iepenlaan 1a • Zeist, Van Reenenweg 151 • Zierikzee, Schelphoekstraat 1 • Zutphen, Emmerikseweg 7

