
 
 

De Roeptoeter - Ongevraagd Adviesbureau voor Opvoeding en Onderwijs 
www.deroeptoeter.nl // corinnerijks@gmail.com // 06-37277853 

 

 
 
 
Samantha is een held 
Het is grote pauze. Ik heb geen pleinwacht en ik ben het geleuter in de koffiekamer vandaag 
eerlijk gezegd wel een beetje zat, dus gebruik ik mijn vrije tijd liever voor een loopje door de 
school. Dan kan ik meteen even kijken, welke spullen ik uit de speelzaal beneden wil gebruiken 
voor het decor van de voorstelling die ik met groep 6 zal gaan maken voor de kleuters. Er is 
verder niemand beneden in het gebouw. Het is stil in de school. Ik slof door de schemerige 
speelzaal. Die heeft geen ramen en het licht staat hier niet op de automatische piloot. Hee… Wat 
hoor ik? Zacht gesnotter? Waar komt dat vandaan? Ik loop voorzichtig door. Komt het uit de 
berging? Verdomd! Is daar iemand in een hoekje weggekropen? Ik schraap mijn keel om te laten 
merken, dat ik in de buurt ben. Het snotteren stopt meteen. Wat zal ik doen? Eropaf? Ik aarzel een 
beetje te lang. De berging wordt van de speelzaal gescheiden door een gordijn. Ik sta bij de 
rechterkant. Langs de linkerkant glipt nu snel en soepel iemand weg en verdwijnt door de 
achterdeur, richting kleutergang. In de berging is het licht aangefloept, getriggerd door het 
opstaan van de eenzame snotteraar. Die moet daar dus al een tijdje hebben gezeten, want na een 
paar minuten gaat het licht automatisch uit, als de sensor geen bewegingen meer detecteert. Met 
het licht uit de berging in de rug meen ik in de contouren van de wegsnellende figuur iemand te 
herkennen. Was dat Samantha? 
Ik loop haar achterna, maar zie haar niet meer. Ook niet buiten op het plein. Wanneer de bel gaat 
en de groep de klas binnen stommelt, zit zij al op haar plek. Keurig en beheerst. Met haar 
leesboek op schoot. Tijdens het stillezen observeer ik haar. Ik kan niets ontdekken. Haar gezicht 
kan ik niet lezen… Was het wel Samantha geweest, die ik zoëven had zien weg vluchten? 
 
Maak kennis met Samantha 
Samantha is een lange, elegante, rustige en evenwichtige, wijze leerling van bijna elf. Ze zit bij 
mij in groep 6. Ze heeft een prettige uitstraling en is geliefd bij de groep. Ze is altijd rustig en 
redelijk opgewekt. Ze is bescheiden. Dringt zich op geen enkele manier op de voorgrond. Ze laat 
anderen altijd voorgaan. Ze komt tamelijk onverstoorbaar over. Ze komt wel met plezier naar 
school, heeft ze aangegeven, maar dat plezier spat er niet af. Ze is de oudste van twee kort na 
elkaar uit het zuiden van Afrika geadopteerde meisjes. Het gezin is liefdevol. Er is veel aandacht 
voor de kinderen en hun achtergrond. Samantha vindt leren niet zo fijn, maar ze werkt zich 
dapper en gedisciplineerd door de lesstof. Ze heeft in groep 5 een eigen leerlijn gekregen en 
wordt ook buiten de klas geholpen bij taal en rekenen. Ik zie haar vaak een beetje wegdromen. 
Waar zou ze dan met haar gedachten zijn? Ze kan geweldig goed dansen, maar daar kom ik pas 
aan het einde van dit schooljaar achter! 
De kinderen uit deze groep 6 gaan over het algemeen gezellig met elkaar om. De meesten 
kennen elkaar al vanaf de kleutertijd. Er zijn weinig conflicten, maar er zijn wel duidelijk van 
elkaar te onderscheiden groepjes. Kliekjes, zo je wilt. De groepen 3 worden op deze grote 
school elk jaar samengesteld uit 7 groepen 2. Dat is een hele puzzel elke keer! Wie zet je bij 
wie? Wie haal je uit elkaar? Soms komt het zo uit, dat vrienden- en vriendinnenclubjes bij elkaar 
kunnen blijven bij die overgang. Dat is in deze klas in ieder geval zo gegaan. Het door elkaar 
husselen van die vaste groepjes geeft soms wat wrijving. Daarom hussel ik ze twee aan twee, 
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zodat er altijd wel één maatje is om mee te werken. Wordt de groep als geheel uitgedaagd, 
bijvoorbeeld bij het voetballen op het schoolplein, dan zijn ze onmiddellijk solidair met elkaar en 
verdwijnen de scheidslijntjes. Samantha is later bij de groep gekomen, maar meteen goed 
opgenomen. Ze kan met kinderen uit de verschillende groepjes overweg. 
 
Wat komt bovendrijven 
De week na het snikincident verloopt verder zonder bijzonderheden. Samantha lijkt gewoon haar 
kalme zelf te zijn. Toch broeit er iets. Telkens wanneer de groep binnenkomt na een grote of 
kleine pauze, hangt er iets onzegbaars in de lucht. Ik vraag altijd, hoe de pauzes zijn gegaan. De 
kinderen geven antwoord met de duimen. Hoe was de pauze? Duimen in de lucht, of halverwege 
of naar beneden, de duim van de ene hand op en de die van de andere hand neer, dat kan ook! 
De meest opvallende ‘duimen’ bespreek ik kort na. Er is regelmatig wat gedoe met een parallel 
groep 6 over het voetballen, natuurlijk- waar anders over?- maar daarnaast heeft niemand deze 
week iets bijzonders te melden. Voor je het weet, is het dus alweer vrijdag!  
In de kleine pauze gebeurt er iets: nog voordat de bel is gegaan, komen Lotte, Jannie en Mary al 
de klas binnen. Ik zit een vers gemaakte topotoets na te kijken. Dat heb ik de groep beloofd: ze 
willen graag hun cijfers weten voor ze het weekend ingaan. De dames hebben al een tijdje in de 
deuropening staan fluisteren, maar stappen nu gedecideerd op mij af. Wat kan ik voor ze doen? 
Hakkelend, hortend en gaandeweg steeds zelfverzekerder vertellen ze, dat Samantha al een 
tijdje gepest wordt en dat ze daar iets aan willen doen, maar dat Samantha het steeds niet goed 
vindt, dat ze het aan mij of wie dan ook vertellen. Ze is bang, dat het dan alleen maar erger 
wordt, ze wil niet zwak overkomen, ze denkt, dat de juffen en toch niets aan zullen veranderen 
en de pleinwacht zegt steeds, dat ze het zelf moeten oplossen… Ik schrik enorm! Bijna vloek ik 
in hun bijzijn. Ik kan een welgemeend ‘Godverdegodver’ nog net inslikken. Waarom krijgen we 
dat eeuwige pesten de wereld toch niet uit? Niemand verdient het, waar ter wereld dan ook, voor 
wat dan ook, om gepest te worden! Daar is iedereen het al jaaaaren over eens. Daar zijn 
methodes voor bedacht, daar worden kanjertrainingen voor gegeven en toch…Durven deze 
dappere dames mij te vertellen, wie de pesters zijn? Dat durven ze! Schoorvoetend en wel! 
‘Gelukkig’ is het niemand uit de eigen klas! Helaas is het een stel kleine baasjes uit groep 4!!! 
Nota bene!!! Hoe durven die melkmuiltjes het op te nemen tegen een groter kind? Hoe halen ze 
het in hun bolle hoofdjes om onze prachtige, lieve Samantha te treiteren? Hebben ze namen? 
Die hebben ze!!! Dit ga ik met wortel en tak uitroeien…  
 
Wat vindt Samantha ervan? 
Eerst moet ik mijn woede laten zakken, anders kan ik niet voor mijzelf instaan… ik lust die 
gastjes namelijk rauw… daarna zal ik met Samantha praten en samen met haar bespreken, hoe 
we dit gaan aanpakken. En natuurlijk bedank ik de drie vriendinnen voor het melden van deze 
ellende.  
“Is dit niet klikken, juf?” willen ze nog weten. “Klikken… klikken… bestaat eigenlijk niet”, zeg ik. 
“Een misstand melden moet je gewoon kunnen doen. Roddelen, dat is pas erg: achter iemands 
rug om onwaarheden smiespelen… Nee, jullie hebben er goed aan gedaan om dit te vertellen! 
Top!!!” 
“Wilt u Samantha niet zeggen, dat wij het hebben doorverteld? We hadden beloofd om dat niet 
te doen...” Daar zal ik rekening mee houden. 
Na de pauze , als de kinderen stillezen, neem ik Samantha even apart. Ik stel haar eerst op haar 
gemak, al lijkt ze niet geschrokken ofzo. 
Ik vertel haar, dat ik uit één van de bovenramen van de school iets naars in de pauze zag net. 
Klopt het dat een paar jongetjes uit groep 4 iets tegen haar riepen en probeerden haar te laten 
struikelen? 
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Ze knikt. Voorzichtig peuter ik verder. Wat zeiden ze dan? Was het al eerder gebeurd? Zijn het 
steeds dezelfde knaapjes? Is er iets, dat ik verder nog moet weten om het aan te kunnen 
pakken? Zijn er kinderen uit de klas, die het ook hebben gezien? Zullen we die bij dit gesprekje 
betrekken? Vind ze het goed, dat ik dat nu in de klas even ga vragen? Ze antwoordt met knikken 
en schouderophalen en weer knikken. Ze schudt niet van nee. Ik geef haar een glas water en 
laat haar even alleen in de het zitje op de gang. In de klas vraag ik de kinderen om mij te helpen 
met het oplossen van een probleem. Ik heb klachten gekregen over een paar jongens uit groep 
4. Kan iemand mij daar iets over vertellen? Twee daarvan hebben notabene en grote broer in 
mijn groep! Nu komen de verhalen los. Samantha wordt uitgescholden voor bruine aap. Ze 
pakken spullen van haar af. Ze lopen haar in de weg. Ze lopen haar na. Ze maken 
oerwoudgeluiden. Ze bieden haar een banaan aan. En hoe reageren jullie als groep daar op? De 
spullen worden teruggepakt. De kleine jongens zijn geschopt. De grote broers hebben 
teruggescholden. Het is gemeld bij de pleinwacht ‘maar die doet niets’… Met deze input ga ik 
terug naar Samantha. Ik noem haar de voorbeelden. Nu komen er stille tranen. “Heeft de groep 
je wel geholpen?” Ze knikt heftig van ‘ja’. “Ik ga dit nu meteen vandaag nog keihard en 
genadeloos aanpakken, Samantha. Ik ga straks eerst naar de juf van groep 4 . Ik vraag haar of ik 
in haar klas even wat mag komen vertellen. Vind je dat goed?” 
Samantha kijkt me verdrietig aan. Zo te zien heeft ze er weinig fiducie in. 
 
Toespraak in groep 4.  
De juf van groep 4 schrikt, wanneer ik haar op de gang kort vertel wat er aan de hand is. We 
gaan samen haar klas binnen. Ze is het helemaal met mij eens, dat wat ik te zeggen heb de hele 
groep aangaat en dat zij zelf het vervolggesprek zal aangaan met de pesters. Ze introduceert 
mij bij de klas. Ik ben ondertussen op een kruk gaan zitten. Stilte voor de storm. 
Ik krijg het woord. Het wordt een soort van donderspeech. Ja, ja… pas op juf… de tere 
kinderzieltjes… ze zijn nog zo jong… Nee! Niks ervan! Ze kunnen dit aan! Ze moeten goed 
doordrongen raken van wat er gebeurd is. Het is niet de eerste keer, dat ik een groep onderhoud 
over het fenomeen ‘pesten’. Ik kan de toespraak dromen, helaas. 
 
“Jongens en meisjes, luister goed. Ik heb iets belangrijks te zeggen. Je kan het misschien niet 
zo goed aan mij zien, maar ik ben heel erg boos. Ik heb vandaag gezien, dat één van de 
aardigste en liefste kinderen van de hele wereld heel erg wordt gepest. Ze zit in mijn groep. Ze 
wordt uitgescholden, nagelopen, tegengehouden. Er worden spullen van haar afgepakt en dat 
door een paar kinderen uit deze groep. We weten allemaal, dat pesten pijn doet. Heel veel pijn. 
We weten allemaal, dat het verschrikkelijk naar is om gepest te worden. En toch gebeurt het 
telkens weer. Niemand zegt er wat van! Is iedereen bang voor de pesters? Bang om zelf gepest 
te worden, als je er wat van zegt? Denkt iedereen, dat er toch niets aan te doen is? Dat de juffies 
en meesters er toch niks aan zullen doen? Dat het iemands eigen schuld is, dat hij of zij gepest 
wordt? Dattie dan maar niet zo raar en anders moet zijn? Dat het erbij hoort? Of nog erger: dat je 
sterker wordt van pesterijen? Ik denk daar anders over. Ik doe er wel wat aan. Altijd! En ik ben 
echt heel boos. Er is namelijk helemaal niemand, in de hele wereld niet, die het verdient om 
waar dan ook mee gepest te worden. Niet met dik zijn, niet met beugels, niet met brillen, niet 
met rood haar, niet met huidskleur… nergens mee en ik wil dat het stopt. Nu meteen. Laat mijn 
Samantha met rust. Want over haar heb ik het. Aardige, lieve, rustige, verstandige Samantha. 
Samantha is mijn held. Zij heeft nergens over geklaagd. Zij heeft niets laten merken. Ik keek 
alleen vandaag op het goede moment uit één van de bovenramen van de school en zag het zelf 
gebeuren en toen ik ernaar vroeg, hebben de kinderen van de klas mij wat meer verteld. Ten 
slotte nog dit: ik ga ervan uit, dat jullie allemaal kunnen en willen en durven helpen met het 
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oplossen van dit probleem, groep 4! Alleen samen kunnen we ervoor zorgen, dat het pesten 
stopt. Dank jullie wel voor het luisteren.” 
 
Actie tegen pesten 
Als ik terugkom in de eigen klas, merk ik dat de kinderen met elkaar een plan hebben bedacht. 
“Juf, mogen we bij de tekenles posters tegen pesten maken?” 
Bij de tekenles? Hoezo? We gaan er meteen mee beginnen! Ik vind dat natuurlijk een briljant 
plan!  
Nog diezelfde middag kunnen we de gang volhangen met de posters. PESTEN MOET STOPPEN. 
PESTEN IS STOM. SAMEN TEGEN PESTEN. KLIKKEN BESTAAT NIET. PESTEN DOET PIJN. WEG 
MET PESTEN. PESTEN DE WERELD UIT.  
Ook diezelfde middag komen de pestkoppies uit groep 4 Samantha een boekje brengen. Alle 
kinderen uit hun groep hebben voor haar een hartje of een bloem gemaakt. De jongens zijn 
bedremmeld en verschuilen zich achter hun juf. Ze geven Samantha één voor één een hand en 
mompelen sorries en ikzalhetnooitmeerdoens. Samantha beziet dit alles met een voorzichtige 
glimlach. Na schooltijd bel ik even met de moeder van Samantha om het één en ander door te 
spreken. Haar moeder is verbaasd, verdrietig en daarna opgelucht. Samantha had er thuis ook 
niets over gezegd, maar maakte wel een sombere indruk. Nu is het zaak, om scherp te blijven 
opletten, zodat het niet weer de kop zal opsteken. 
Dat opletten kent twee componenten: 
1. Vinger aan de pols bij het pestslachtoffer en haar helpen bij het vergroten van haar 
weerbaarheid. En bijvoorbeeld ook een antwoord zoeken op de vraag: waarom wordt/werd 
Samantha wel gepest en haar jongere zusje helemaal niet? Roken de pestmannetjes bij 
Samantha een zwakte, die er bij Charlotte niet is/ was? Of doen we dan toch mee met het victim 
blaming? 
2. Vinger aan de pols bij de pestgroep: wat gaf hen de macht over hun slachtoffer? Wie of wat 
dreef hen tot dit gedrag? Konden ze ermee scoren in hun eigen groep? Was het misschien 
onderdeel van hun onderlinge strijd om een plek op de apenrots?  
Twee jaar later krijg ik deze groep 4 als groep 6 onder mijn hoede. Er blijkt van alles aan de 
hand te zijn. Veel onrust, veel wisselingen, veel gedoe, veel gescheiden ouders, veel conflicten, 
veel onderlinge competitie, weinig respect voor anderen, veel oud zeer… Meer lezen daarover? 
Lees dan ook nog de casus over Jason of het Roeptoeter artikel over groepsdruk. 
 
Samantha straalt 
Het lijkt erop, dat we met elkaar het pesten hebben weten te stoppen. Er doen zich geen 
incidenten meer voor. Samantha bloeit langzaam op en laat in de loop van het schooljaar meer 
en meer van zichzelf zien. En wat we te zien krijgen is prachtig. Aan het einde van het 
schooljaar word ik verrast: Samantha nodigt mij uit voor het bijwonen van een dansvoorstelling. 
Wat een eer! In de zaal van een plaatselijke middelbare school zie ik haar stralen op het grote 
podium. Ze heeft verdorie een hoofdrol! En wat een powervrouw in de dop zie ik daar. Ze is 
dansend echt helemaal in haar element. Sterk, open, prachtig, krachtig, swingend en soepel. Ik 
ben zo ontroerd, dat de tranen mij over de wangen biggelen. Nu zie ik nog wel eens de berichten 
die haar trotse ouders over haar en haar zus posten op Facebook. Het gaat ze goed. Ik ben blij, 
dat ik ze heb mogen leren kennen. En wat heb ik veel van Samantha geleerd. Dankjewel! 
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