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De jongens en meiden van groep 8 zijn klaar met gymmen. Ze zijn opgewonden en druk de beide 
kleedkamers ingedonderd en kleden zich luidruchtig om. Althans. Bij de jongens gaat het er 
kalmer aan toe, dan bij de meisjes. Daar hoor ik gegil. En wordt geschreeuwd, iemand slaat met 
een deur. Is dat die van de wc? Het wordt me te gortig, dus ik bons op de deur en stap na een 
paar tellen de kleedkamer binnen. Een verse walm deodorant uit een spuitbus beneemt me 
meteen de adem. De druppels hangen bijna nog in de lucht, zoveel is er rond gespoten. Voordat 
ik, carapatiënt die ik ben, mijn ogen bedekken moet en hyperventilerend terug naar het halletje 
vlucht om daar bij de open deur naar het plein op adem te komen, zie ik dat Angela degene is, die 
de deodorant vast heeft. Op heterdaad betrapt? Is dit een onschuldig ongelukje? Is dit weer (!) 
een streek van haar of frame ik haar hierin op negatieve wijze, omdat zij en ik al een tijdje 
behoorlijk botsen? De gymleraar heeft ondertussen in de gymzaal Steffi opgevangen. Die 
knallende deur was dus niet die van de meisjes wc. Steffi is boos, maar vooral in tranen. Zij zit 
nog niet zo lang in deze groep en zij heeft zoals dat heet ‘een migratie achtergrond’. Vanwege 
aanhoudende pesterijen is zij al van school gewisseld en bij ons redelijk goed opgevangen. Maar, 
je raadt het al, niet door Angela en haar twee hofdames. Dit is wat er gebeurde: Toen Steffi uit de 
gymzaal kwam, spoot Angela met de deo in haar richting, “Wat stinkt het hier!” schreeuwend. Dat 
wordt weer een pittig gesprek! 
 
Maak kennis met Angela. Zij zat bij mij in groep 8, maar ik kende haar daarvoor ook al, omdat ik 
eerder verschillende familieleden van haar in mijn klas had gehad. Zij was één van de dochters 
van een groot en hecht gezin. Alle siblings waren onvoorwaardelijk solidair met elkaar. Zag je 
de één, dan zag je alle anderen ook. Ze namen het altijd voor elkaar op en hielden elkaar uit het 
vuur. Dat kon er fel en fysiek aan toe gaan soms! Ze waren als ‘best wel een intimiderend 
kluppie’ helaas vaak betrokken bij de relletjes op en rond het schoolplein, de camping, het 
zwembad en de speeltuin in hun buurt. Het gezin als zodanig viel op onze school een beetje 
buiten de scene van voornamelijk hoogopgeleide yuppenouders met hun verbaal sterke kinders 
in merkkleding. Ik ga hier even heel kort door de bocht, maar dat moet, omdat ik daarmee 
meteen een opvallend verschil in achtergrond en ambitie en een gemis aan wezenlijke 
aansluiting van dit gezin bij de rest van de schoolpopulatie kan schetsen. De kinderen konden 
goed meekomen, daar niet van en waren ook zeker niet op hun mondje gevallen, maar toch: er 
werd hier en daar wel een beetje op ze neergekeken, eerlijk is eerlijk. Ze moesten vechten voor 
hun plekje in de groep en op het plein. Ze hadden niet veel vrienden. Wel veel volgers! Ook de 
ouders hadden maar met een paar andere ouders contact. Harde werkers, goed inkomen, de 
kinderen perfect gekleed en gekapt. “Denk erom,” zei hun moeder elke ochtend, “jij bent 
vandaag de beste van je klas!”  
 
Waarom is dit belangrijk? Het gaat toch om Angela hier? Welnu, beste lezers, ik kwam er zelf 
pas later achter, hoezeer dit alles de prestatiedruk op de kinderen van dit gezin heeft vergroot.  
Eerst zag ik alleen dit: niets anders dan een gespannen en ontevreden mooi meisje met twee 
vaste vriendinnen, die stiekum een beetje bang voor haar waren. Na enige weken zag en hoorde 
ik pas meer: een vaak genadeloos scherpe tong met negatief commentaar op klasgenoten, 
feilloos de vinger op zwakke plekken zettend. Heel knap in feite! Dat commentaar gaf ze recht 
in het gezicht of juist achter de rug om van haar tegenstanders van dat moment, of ze stuurde 
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haar hofdames of familieleden erop af. Verder was ze goed in nawijzen, rare gezichten trekken, 
stilletjes of hardop uitlachen, roddels verspreiden, nare berichten appen, ruzie hebben, ook met 
de twee gezellen, kortom: pestgedrag. En ik ging dat wel es eventjes keihard aanpakken!  Met 
wortel en tak uitroeien! Zeker nadat Sfeffi het ideale mikpunt werd, want gevoelig, en terecht, 
voor racistische en discriminerende commentaren. Het drietal raakte Steffi diep en reet, zonder 
daar echt de diepere consequenties van in te zien, Steffi’s oude wonden keer op keer open. De 
rest van de klas zweeg en keek toe. Ook te bang om in te grijpen? Zeker wel! Wie zou dan 
namelijk het slachtoffer zijn? Angela en haar familie en kompanen hadden er zogezegd 
behoorlijk de wind onder! 
 
Hoe pakte ik dit pestgedrag aan? Ik verklap je dit, beste lezer; ik pakte dit voortvarend, maar  
HELEMAAL VERKEERD aan!!! 
Mijn aanpak bestond uit het heet van de naald bespreken van de meidenruzies, zodra ik daar 
lucht van kreeg. Dan haalde ik alleen de direct betrokkenen bij elkaar, apart in één van de 
bespreekkamertjes op school en probeerde de misverstanden recht te trekken. Ik liet ze eerst 
alleen om het verse conflict onderling uit te praten. Dat werkte nooit! Dan nam ik , te ongeduldig, 
stelling tegen de aantijgingen en preekte over het onrecht dat daarin school. Ik nam het op voor 
de slachtoffers. Per definitie! Ik luisterde niet helemaal meer met een open oor! Ik werd steeds 
vooringenomener! Dat werkte dan ook volkomen averechts. Nee, mijn aanpak werkte niet. Ik 
kreeg om beurten klagende moeders in mijn lokaal. Niet alleen die van Angela en haar twee 
gezellen, maar ook die van hun ‘slachtoffers’. “Jij begrijpt mijn dochter niet”.  “Jij beschuldigt 
haar ergens van”. “Jij bent een gevaarlijke amateurpsycholoog!” “Jij hebt de pik op haar!” “Zo is 
het niet gegaan!”  “Mijn dochter doet zoiets niet” Zei je nou net, dat mijn kind een leugenaar is?” 
“ Dat is gelogen!” En daarna vlogen de moeders elkaar weer in de haren, via de appgroep en 
zelfs op het schoolplein. Meidenvenijn werd moedervenijn! Wat een gedoe!  
 
Kon het nog erger? Jazeker! 
Het zaakje kwam pas echt goed aan het rollen, toen één van de moeders van één van de andere 
leerlingen uit de groep naar mij toekwam met klachten over Angela. Angela had haar bevallige 
oog op haar zoon laten vallen. Laten we deze jongen Kees noemen. (bij the way: alle namen zijn 
gefingeerd!) Verkering hebben gaf in de meisjesgroep aanzien en status en Kees was een leuke 
boy met grote ogen en een sportief lijf. Hij was populair bij de meiden! Maar: Kees was niet van 
Angela’s aandacht gediend en wees haar af. Daarop was één van de oudere brusjes (dat is een 
samentrekking van broers en zussen) op een zaterdagmiddag langs de rand van het 
wedstrijdzwembad op Kees afgestapt, om hem te verstaan te geven, dat hij maar beter kon 
doen wat Angela wou, want anders… Kees kon er niet van slapen en biechtte het verhaal op aan 
zijn moeder. Nu kantelde de hele toestand, want nu werd ik gevaarlijk! Het maakte me boos! En 
dan druk ik mij nog zacht uit! Ik werd woedend! Mijn onmacht om grip op dit gedrag te krijgen 
was groot! En dat was ik niet gewend van mezelf. Ik had en heb over het algemeen weinig 
problemen met gezag. Iedereen doet meestal gewoon wat ik rustig en als altijd vriendelijk en 
opgewekt van ze vraag! En doen ze dat niet meteen, dan los ik het op met een grap en dan gaat 
het alsnog goed. Ik schijn wat je noemt ‘een geboren leider’ te zijn en over het algemeen had ik 
daar dus geen problemen mee. Maar: het nadeel van die aangeboren kwaliteit is, is dat je je niet 
bewust bent van alle mechanismen die je in werking zet. Er zit geen rationele controle op: het 
gaat immers vanzelf!!! En dus konden we erop wachten; ik schoot een keer echt te ver uit mijn 
slof tegen Angela. De directe aanleiding? Ik kwam erachter, dat zij in opdracht van haar moeder 
en soort lijstje bijhield, op haar kladblok, met voorbeelden van mijn in haar ogen afwijkende, 
vreemde gedragingen en inconsequenties. Ik ontplofte en stuurde haar te bruut de klas uit. 
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Geen goede actie. Haar ouders kwamen nu samen verhaal halen. Niet bij mij, maar bij mijn 
directeur… ik zat mij hevig geschrokken te schamen in mijn lokaal.   
 
Wat zag ik hier toch steeds over het hoofd, beste mensen? Jullie weten het natuurlijk allang: ik 
zag niet, dat Angela zelf het grootste slachtoffer was geworden van de hele situatie. Met haar 
pesterige gedrag riep zij eigenlijk keihard om hulp! HELP! Ze was helemaal alleen, bang om te 
falen in de ogen van haar ouders, niet in staat om zichzelf te redden, door uit haar rol van 
stoorzender te stappen. Zij zat volledig vast in die rol en klem tussen de boze grote mensen, die 
haar allemaal het verkeerde voorbeeld gaven. Ik ook! Ik loste het niet op! Ik was niet verstandig! 
Ik hamerde op de verschillen en wees naar haar, maar zag haar niet staan. Ik was verblind door 
mijn primitief boze reacties op haar gedrag. En haar ouders wezen boos naar mij! Zij koesterden 
deze ene grote angst: Ik ging hun oogappel misschien een te laag schooladvies geven en haar 
daarmee alle kansen op een goede loopbaan ontnemen! Grijs van de spanning had Angela aan 
het begin van het schooljaar de NIO toets gedaan en daarop niet zo goed gescoord. Als je alleen 
naar die score zou kijken, dan zou ze zijn uitgekomen op een VMBOt advies. Haar andere 
resultaten, rapporten, schooltoetsen, Cito uitslagen wezen een ander profiel aan. Dus van dat 
VMBO was helemaal geen sprake! Toch: Thuis had zij verteld, dat ik haar naar het VMBO ging 
sturen. Zo was voor hen de strijd begonnen. Dat lijstje, dat zij voor haar moeder moest 
bijhouden, was bedoeld als een soort van schaduw-dossier van al mijn missers. Mijn zwartboek! 
Wat daar niet allemaal instond! Ik kreeg het later officieel uitgetypt nog onder ogen…man och 
man…Ik liet haar haar huiswerk voor Engels niet maken onderschooltijd! Ik dronk hele vieze 
stinkende thee! Ik deed rare stemmetjes bij het voorlezen!  Ik had altijd weer een vraag! Ik snoot 
mijn neus in een bonte zakdoek en propte die dan in mijn mouw! Ik knipte in mijn vingers als ik 
om extra aandacht vroeg! Ik zong gekke liedjes en ik eiste een rol in de eindmusical! Daarmee 
gingen haar ouders aantonen, bij de directie, dat ik niet spoorde en dat ik dus hun kind daarom 
een te laag schooladvies zou gaan geven! Dit had ik totaal niet aangevoeld.  
 
Een kat in het nauw… dat was Angela en ze greep, in haar roep om echt gezien en gehoord te 
worden, naar de tools die zij goed had leren beheersen: de specialiteiten van de familie… Haar 
scherpe observatievermogen, haar skills om door te verdelen te heersen, haar durf om een grote 
bek op te zetten, zich gesteund wetend, altijd, gelukkig voor haar, door de back-up van haar 
brusjes. 
Na een indringend gesprek met de directeur en een paar extra dagen thuis om na te denken, 
kwam  ik tot rust. Ik zag mijn fouten onder ogen en kon met steun van mijn bovenbouwcollega’s 
een goede aanpak bedenken!  
 
Hoe ging het verder? 
-Ik haalde het adviesgesprek met Angela naar voren in de tijd en kon haar zo geruststellen: dat 
HAVO/VWO advies dat was zeker!  
-Ik sprak met haar af, dat we op gezette tijden samen een kopje thee zouden drinken om dan 
gezellig te kletsen. Met vriendinnen van haar keuze. Dat liep aardig, hoor, maar bleef een beetje 
krampachtig, helaas. Gelukkig konden we het nu in ieder geval samen hebben over leuke dingen 
en was er niet alleen een gesprek naar aanleiding van vervelendheid. 
-Ik pakte met beide handen het aanbod aan om een pilot “Meidenvenijn’ te draaien. Deze 
methode voor een effectieve aanpak van pestgedrag was toen nog in de maak. Al een flink 
aantal jaren nu bieden de makers van deze methode leerkrachten en kinderen houvast bij het 
oplossen van pestgedrag in hun groep. Ik mocht destijds, samen met de leerkrachten van groep 
7, een proefversie draaien en daar hebben we allemaal heel veel van geleerd! De methode 
onderstreepte de beginnersfouten in mijn aanpak en ik kon met de steun van de kids en hun niet 
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beschadigde vertrouwen in mij meteen aan de slag met de verbeterpunten. Het bij de methode 
aangeleverde materiaal sprak goed aan. De kinderen, ook de rest van de klas, herkenden de 
rollen en mechanismen in de groep en leerden met elkaar nadenken over hun eigen keuzes. 
Wordt er buitengesloten? Genegeerd? Welke non-verbale signalen zijn er? Zijn er kleine sub-
groepjes in de klas? Wordt er geroddeld? Worden er vriendschappen ondermijnd? Voelt iedereen 
zich veilig? Kan jij een geheim bewaren? 
-Het bij de methode geleverde rollenspel werd extra begeleid door een consulent van de 
methode-in-wording. Samen deden we dramalessen, ook met het oog op het zelf maken van de 
eind-musical. We deden teambuildigsachtige oefeningen, we speelden met veel plezier met de 
in de methode genoemde rollen: de Queenbee, de sidekicks of hofdames, de wannabees, het 
mikpunt, de omstanders. En die groep omstanders, dames en heren, let goed op, zijn jullie er 
nog? Die groep aanvankelijke wegkijkers, die zwijgende meerderheid, die draaide definitief de 
boel naar de goede kant. Zij maakten echt het verschil! Zij deden voor hoe het kon zijn! Zij leerden 
,dat zij actief konden bijdragen aan het verbeteren van de groepssfeer voor iedereen in de klas. 
We leerden van hen allemaal om verder te kijken, dan onze neus lang was. Ik voorop! 
-Ik besprak met de groep de fases van groepsvorming. Nog niet met Grip op de Groep (van René 
van Engelen, JSW boek 36) in de hand, maar met de theorie van ouwe knakker Bruce 
Tuckman.(een Amerikaanse onderzoeker, die onderzoek deed naar groepsdynamica. In 1965 
publiceerde hij zijn theorie “Tuckmans stadia van groepsontwikkeling”.) 
 
Dus? Roeptoeter? Eind goed, al goed? Nou…zo goed als… We hadden in ieder geval een 
bijzondere afscheidsavond met een prachtige voorstelling. Daar denk ik met plezier aan terug! 
Steffi ging niet mee op kamp. Haar adoptieouders wilden haar niet te lang uit het oog hebben en 
vonden het hervonden evenwicht nog te wankel, helaas… 
Angela zal inmiddels een jong volwassene zijn. Misschien staat zij zelfs wel ergens als 
leerkracht voor de klas?  
 
Wie zal het zeggen!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


