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Boeken rond pesten voor kleuters en kinderen tot 12 jaar

Pesten is een hardnekkig probleem. Overal waar mensen samen zijn, kan het plots de kop op steken. De laatste
decennia kwam men er achter dat het een fenomeen is dat men actief moet aanpakken en zoveel mogelijk moet
voorkomen. Het richt immers onherstelbare schade aan bij de persoon die gepest wordt. Niet dat er nu meer gepest
wordt dan vroeger. Het is alleen meer herkenbaar en bespreekbaar geworden. Daarenboven heeft men er veel meer
inzicht in gekregen, waardoor een en ander beter aangepakt kan worden. Ook in het onderwijs.
Leesweb vzw draagt hiertoe zijn steentje bij door een keuzelijst van boeken uit te brengen voor kleuters en kinderen
tot 12 jaar waarin pesten als thema centraal staat. Omdat de auteurs er van overtuigd zijn dat het lezen van een
passend boek rond pesten in de klas of thuis een positief gevolg kan hebben voor iedereen die erbij betrokken is. Een
goed boek rond pesten houdt de lezers als het ware een spiegel voor, die hen duidelijk hun rol en/of hun aandeel in
het fenomeen pesten laat zien. Of je nu pester, gepeste of toeschouwer bent, een goed boek spreekt je aan in jouw
rol. Het biedt je eventueel ook een handelingsalternatief.
In de keuzelijst verzamelden de auteurs een zeventigtal titels waarin pesten aan bod komt. Naast het opstellen van
een lijst van kinder- en jeugdboeken hadden ze ook aandacht voor het louter informatieve en psycho-educatieve
boek. Bij elke titel vind je een uitgebreide beschrijving van de inhoud. Op die manier krijg je als leerkracht een idee of
een boek bruikbaar is in jouw concrete situatie. Bij een aantal titels vind je bovendien tips om een en ander nog beter
bespreekbaar te maken.
Om het opzoeken van een passend boek nog gemakkelijker te maken, hebben de auteurs achteraan een auteurs- en
een titelregister opgenomen. Bovendien zijn de boeken geordend in vier hoofdstukken:






Boeken voor kleuters;
Boeken voor leerlingen uit de eerste graad lager onderwijs;
Boeken voor leerlingen uit de tweede graad lager onderwijs;
Boeken voor leerlingen uit de derde graad lager onderwijs;
Informatieve boeken.

Een keuzelijst die in de leerkrachtenbibliotheek van de school niet mag ontbreken.
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