
denksleutels

vraag nietus wat als combinatie

alfabet lachwekkend variatie uitvinding

overeenkomst voorspel muur vet

nadeel plaatje constructie interpretatie

brainstorm verplicht verbonden ander gebruik anders dan anders

Het antwoord is pesten.
Bedenk 5 vragen.

Op welke 10 vragen is “Stop!”
een goed antwoord?

Bedenk 20 dingen wat je 
niet over een ander zegt.

Bedenk 10 dingen die jouw 
leerkracht niet over jou 

hoort te zeggen.

Wat als iedereen elkaar 
zou respecteren? Wat verandert dan 
allemaal in de wereld? En hoe ziet 

dat eruit?

Wat als pesten strafbaar was?

Wat krijg je als je online pesten
combineert met een wet.

Combineer een compliment 
met een cadeautje. 

Pesten moet een leervak worden 
op de middelbare school.

Alleen meisjes mogen pesten.

Op hoeveel verschillende manieren
kan je pesten voorkomen?

Op hoeveel verschillende manieren 
kan je reclame maken tegen pesten? 

Ontwerp een flyer voor 
Week Tegen Pesten.

Gebruik een reclamemiddel 
om aandacht te trekken voor

Week Tegen Pesten.

Schrijf bij elke letter van het alfabet 
iets wat past bij pesten.

Maak een positieve naamgedicht 
van het woord PESTEN 

en gebruik alleen positieve zinnen.

Hoe ziet jouw groep eruit als er 
respect is voor elkaar en iedereen 
elkaar accepteert? Hoe kun je dit 
mét elkaar voor elkaar krijgen?

Bedenk iets zodat dit niet waar is:
- pesten doet zeer

- een compliment krijgen is fijn

Je mag dingen Vervormen, 
Er af halen of Toevoegen:

- online media platforms waarbij het
niet mogelijk is om te pesten

Noem 5 overeenkomsten tussen:
- een pester en een slachtoffer

- pesten en plagen
- respect en een compliment

Zoek een plaatje (in een tijdschrift 
bijvoorbeeld) dat te maken heeft 
met respect. Maak er een korte 
slagzin van of bedenk hierbij 

5 krachtige woorden.

Ontwerp een apparaat die (online) 
pesten monitort en die 

handelt in een consequentie.

Bedenk een landelijke campagne om 
pesten strafbaar te maken.

Je kunt alleen nog maar schelden 
met lieve woorden.

Elke keer als je iemand pest, 
verdwijnt er een echte vriend van je. 

Wat zijn de nare gevolgen 
(nadelen) van pesten?

*Bespreek dit in een kringgesprek.

Organiseer een les voor je 
klasgenootjes waarbij het thema 

pesten centraal staat. 
.

Bedenk 20 nieuwe woorden die je 
kan gebruiken ter vervanging van 
een scheldwoord waarbij niemand 

wordt gekwetst. 

Kun jij omdenken? Hoe reageer je 
op iemand die druk is? Bedenk iets 
positiefs. Bijv. Jij hebt veel energie!
Verander 5 ‘negatieve’ woorden in

positieve zinnen!

Bedenk zoveel mogelijk dingen die je 
kan doen als je zelf wordt gepest.

Bedenk zoveel mogelijk grapjes die 
wél leuk zijn voor een ander.

Week tegen pesten



Bedankt voor het downloaden!

veel plezier met het document!

Ik zou het leuk vinden als je mijn instagram, 
facebook en/of website bij anderen aanraadt! 
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