
 

Bomenproject 

 

 

Eén op vier leerlingen in het basisonderwijs is het slachtoffer van pesterijen.  Elke dag 

vertrekken er duizenden kinderen met angst naar school.  Voor wie gepest wordt, is het een 

ware hel. 

Bij pestgedrag vergeten we vaak de middengroep. Dit zijn de kinderen die wel weten dat er 

gepest wordt, maar niks durven te ondernemen uit schrik om zelf gepest te worden of omdat 

ze niet weten wat ze kunnen doen. 

Wij willen dit probleem aanpakken in onze school.  Leerlingen als vol bekijken, met ze praten, 

ze geloven, vertrouwen en verantwoordelijkheid geven, voorkomt frustraties en agressie. Wij 

willen een school zijn waar iedereen zijn plaats heeft, waar geen anonimiteit heerst en 

niemand aan zijn lot wordt overgelaten.  

3 bomen op de speelplaats krijgen een duidelijke functie : 

De babbelboom : 

Hier creëren we een plekje onder de boom waar conflicten uitgepraat kunnen worden.  Vaak 

is de leerkracht de bemiddelaar.  Hier worden de verhalen van de twee partijen ernstig 

genomen, wordt er nagegaan wat er precies gebeurd is.  Er worden afspraken gemaakt (“ 

Wat doen we om het goed te maken ?” “Wat als het nog eens gebeurt ?”)  

De droomboom 

Dit is een plaats op de speelplaats waar een kind rustig in stilte even alleen kan zijn.  Even 

weg van alle drukte.  Hier weet het kind dat het gerust gelaten wordt.  Het is een plekje waar 

het even ‘op adem kan komen’ als het nodig is. 

De brulboom 

Boosheid is een emotie die iedereen wel eens heeft. Boosheid leidt soms, maar gelukkig niet 

altijd tot agressief gedrag. Sommige oudere kinderen zijn in staat hun boosheid te 

verwoorden of op een andere, aanvaardbare manier te uiten. Bij andere kinderen en jonge 

kinderen gaat de uiting van boosheid meestal gepaard met stemverheffing en dit wordt vaak 

met gebaren kracht bijgezet, bijvoorbeeld door te slaan, te stampen, …. 

Bij ons op school kunnen de kinderen hun negatieve energie of agressie kwijt bij de 

brulboom. Daar creëren we een plekje waar ze eens hard kunnen roepen als ze boos zijn. 

Luid  schreeuwen, op de grond stampen, krijsen,… lucht soms op. 

 


