
1  Ik meld het probleem via:

2  Ik heb enkele dagen geduld. De school 
neemt mijn probleem ernstig. Leraren 
onderzoeken het hele verhaal.

Gaat het om pesten of plagen?
Gesprekken met leerlingen en leraren. 

3  De klasleraar maakt duidelijke afspraken

4  Ik hoor van de klasleraar wat de gemaakte 
afspraken zijn.

5  Is het probleem te groot? Via het CLB krijg 

ik de gepaste hulp. 

een gesprek met of mailtje naar de klasleraar
een mailtje via de Groene Knop op

   www.detwijg.be
een briefje in de Groene Brievenbus  

          Meer info? www.detwijg.be
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BIJ PESTEN
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