Beste leerkracht,

Voor u ligt een pakket met aanvullende informatie en materialen ten behoeve van het
Marietje Kessels Project.
In dit pakket vindt u een overzicht van onze lesopbouw met een begrippenlijst van onze
veelgebruikte termen. We leggen uit hoe we de ‘pepers’ inzetten bij de les grenzen
aangeven. We geven aanvullende informatie m.b.t. de les over kindermishandeling en
hebben in de bijlage het (vernieuwde) stappenplan van de meldcode toegevoegd.
In de tweede bijlage vindt u (wellicht ten overvloede) een aanbeveling van materiaal om zelf
mee aan de slag te gaan “Onlinecommunicatie, omgaan met whatsapp in de klas”.

Wij kijken er enorm naar uit om samen aan de slag te gaan!
Groetjes,
Namens het hele team van het Marietje Kessels Project
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Lesopbouw
Les 1

Kennismaken en stevig staan

Les 2

Lichaamstaal

Les 3

Gevoelens

Les 4

Grenzen aangeven & voelen (meer info op blz 7 van deze hand-out)

Les 5

(Online) veiligheid

Les 6

Veilig in de groep (deze les wordt, indien mogelijk aan de hele groep tezamen gegeven)

Les 7

Gedachtenkracht & wilskracht (“de plankjesles”)

Les 8

Kindermishandeling (meer info op blz 8 van deze hand-out)

Les 9

Pesten & gepest worden

Les 10 Samenwerken (deze les wordt, indien mogelijk aan de hele groep tezamen gegeven)
Les 11 Herhaling
Les 12 Examen
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Begrippen uit de lessen
Groeten: In het begin van elke les en als afsluiting groeten wij elkaar. Dit gebeurt aan de hand van de
Rots- en Watergedachte. Met deze groet spreken we af dat we op een respectvolle manier met
elkaar omgaan en ons zullen houden aan de basisregels van het MKP-programma.
Rots: Je kiest voor jezelf. Je gaat je eigen weg. Als je kiest voor Rots, laat je je niet beïnvloeden door
de mening en gevoelens van anderen. Je bent zo standvastig als een rots. Je geeft je grens aan en
zegt ‘nee’.
Water: Je bent meegaand. Je houdt rekening met anderen. Je luistert naar de mening en gevoelens
van anderen en neemt die mee in je beslissingen. Je beweegt mee als water.
Focus: Focus is een term die wij gebruiken waarbij kinderen zich moeten concentreren en
bijvoorbeeld de focus bij zichzelf houden in plaats van de aandacht richten op anderen om hen heen.
Ademkracht: op een goede manier je ademhaling en je stem gebruiken maakt je sterker. Wanneer je
een buikademhaling hebt ben je vaak sterker dan wanneer je ademhaling hoog in de borst zit.
Stevig/Sterk staan: De kinderen leren om stevig te staan. De leerlingen worden bewust gemaakt van
hun eigen lichaamshouding. Wanneer je staat te wiebelen of gebogen staat kom je anders over dan
wanneer je ontspannen staat.
Balanshouding: De balanshouding lijkt het meest op het stevig staan, het is een ontspannen houding
waarbij je rechtop staat en oogcontact maakt met leeftijdsgenoten en/of groepsgenoten. Rots en
water zijn hierbij in balans.
Machohouding/divahouding: Deze houding is een overdreven houding waarbij kinderen zich groter
maken dan dat ze daadwerkelijk zijn. Ze kunnen zich ook afstandelijk voordoen. Ze worden door
anderen kinderen vaak als stoer bestempeld en/of kunnen juist (passief)agressief overkomen. Met
deze houding ben je niet fijn in contact met andere kinderen.
Tunnelhouding: De tunnelhouding is een houding met afhangende schouders en naar beneden
hangend hoofd. Leerlingen staan vaak in deze houding wanneer ze verlegen en/of terughoudend zijn.
Ja-gevoel: je hebt een ja-gevoel als je iets fijn vindt. Je voelt dat van binnen. Vaak is een ja-gevoel
ook aan de buitenkant te zien.
Nee-gevoel: je hebt een nee-gevoel als je iets niet fijn vindt. Het is een vervelend gevoel. Ook een
nee-gevoel kun je van binnen voelen en soms aan de buitenkant zien.
Twijfel-gevoel: je hebt een twijfel-gevoel als iets een beetje leuk is en een beetje niet leuk. Het is een
verwarrend gevoel. Je weet dan niet zeker wat je ergens van moet denken. Je kunt bijvoorbeeld een
twijfel-gevoel hebben als iemand vriendelijk tegen je praat en toch iets doet wat je niet fijn vindt.
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Eervol/sterk weglopen: Je houdt de eer aan jezelf en geeft met je lichaamstaal je grens aan. Je gaat
niet meer in op het vervelende gedrag van de ander, maar gaat stevig staan en loopt in de
balanshouding weg.
De pepers: om te laten zien hoe pittig je mag reageren op een ander, wordt het gebruik van reageren
met ‘pepers’ ingezet. Als je je grens aangeeft in een veilige situatie gebruik je meestal één peper. Je
hebt dan een stevige houding, maakt oogcontact met een serieus gezicht en vraagt of de ander wil
stoppen. Bij elke peper die hierna volgt komt er meer pit in je reactie en de manier waarop je je
grens aangeeft. In de klas zijn één of twee pepers altijd voldoende, stopt de ander dan niet dan ga je
hulp vragen. Buiten de klas kunnen er situaties zijn waarin je meer pepers gebruikt.
Pestrollen: Tijdens de les over pesten leggen we pestsituaties uit a.d.h.v. vijf rollen. Dit zijn: degene
die pest, het slachtoffer, de meelopers, de toekijkers en de held(en).
Wat te doen bij online pesten:
-

Maak een screenshot: het kan helpen als bewijsmateriaal.
Stuur nooit filmpjes door waarin iemand belachelijk gemaakt wordt: delete ze en vraag
anderen om dit ook te doen.
Praat met diegene die wordt gepest: laat weten dat jij het niet oké vindt en dat je graag wilt
helpen.
Zoek hulp van een volwassene bijvoorbeeld de leerkracht of je ouders.
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Reageren met ‘pepers’ (les 4)
Tijdens het Marietje Kessels Project maken we gebruik van ‘pepers’ om aan te geven hoe pittig je
reactie naar de ander mag zijn.
Bij elke volgende peper wordt er bij het reageren iets meer pit gebruikt. Er zijn in totaal vijf pepers.
Bij gebruik van één of twee pepers sta je stevig, maak je oogcontact en praat je duidelijk.
Bij één peper vraag je of de ander wil stoppen.
Bij twee pepers vraag je het niet meer, je zegt dan wat je wilt!

Als het gebruik van twee pepers in de klas niet voldoende blijkt omdat de ander niet stopt, ga je naar
de juf of meester om hulp te vragen.
Het inzetten van drie, vier of vijf pepers is voor gebruik in situaties waarbij gevaar dreigt en een
ander over jouw grens gaat.
Tijdens de les worden voorbeelden gedemonstreerd, waarbij de leerlingen oefenen met het inzetten
van de juiste aantal ‘pepers’. De eerste twee pepers zijn groen gekleurd, omdat één of twee pepers
voldoende moet zijn voor in de klas. De rode pepers zijn voor gevaarlijkere situaties.
De poster die jullie van ons krijgen kan in de klas worden opgehangen. Het is fijn om ernaar te
verwijzen en te helpen herinneren aan het geleerde. Met name wanneer zich situaties in de klas of
op het schoolplein voordoen.

Hoeveel pit gebruik jij?
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Aanvullende informatie m.b.t. de film over
kindermishandeling (les 8)
In les 8 krijgen de leerlingen een film te zien over de onderwerpen huiselijk geweld én
kindermishandeling. De film duurt ongeveer 25 minuten waarna de trainers de film met de kinderen
zullen nabespreken. De vormen van kindermishandeling die aan bod komen zijn:
•
•
•
•
•

Lichamelijke mishandeling
Seksueel misbruik
Verwaarlozing
Geestelijke mishandeling
Getuige zijn van huiselijk geweld

Onze ervaring is dat deze les veel teweeg kan brengen binnen de groep en/of bij individuele
leerlingen. Het is daarom belangrijk dat er tijdens de gehele les bij de jongens én meisjes iemand
vanuit school aanwezig is (bij voorkeur de leerkracht én SMW-er). Soms vertellen kinderen n.a.v. de
film iets over wat hen is overkomen of overkomt. In sommige gevallen is er sprake van een selfdisclosure.
Self-disclosure (zelfonthulling), wat is dit?
•

Er is sprake van een self-disclosure wanneer een leerling een eigen ervaring deelt met de
groep, trainer en/of leerkracht gelinkt aan één van de 5 vormen van kindermishandeling.
In sommige gevallen kan dit een bevestiging zijn van vermoedens die er al zijn, of juist
een compleet nieuw signaal. Het is belangrijk dat deze signalen altijd op een
professionele wijze gewogen worden.

Wat is ieders verantwoordelijkheid en rol wanneer er sprake is van een zelfonthulling:
Doel: Signaleren en zorgen dat de leerling wordt overgedragen aan de juiste personen binnen de
school.
Rol & verantwoordelijkheid trainer: De trainer leidt de groepsbespreking over het thema huiselijk
geweld en kindermishandeling. De trainer biedt een luisterend oor aan de leerling en draagt zorg
voor de veiligheid van de leerling en de groep. De trainer bespreekt voorafgaand met de leerling dat
hij/zij het signaal bespreekt met de leerkracht en biedt eventueel de mogelijkheid om aanwezig te
zijn en/of zelf het signaal te delen. De trainer belooft aan de leerling geen geheimhouding. Indien
wenselijk verzorgt de trainer een terugkoppeling per mail met daarin een korte beschrijving van het
signaal aan de leerkracht, intern begeleider én schoolmaatschappelijk werker. De trainer blijft
aandacht houden voor het welbevinden van de leerling tot het einde van het MKP.
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Rol en verantwoordelijkheid leerkracht: Het is belangrijk dat na afloop van deze les de leerkracht
beschikbaar is voor overleg. Wanneer er sprake is van een self-disclosure biedt de leerkracht
aandacht en een luisterend oor aan de leerling. De leerkracht schakelt met de desbetreffende
aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van school, in de meeste gevallen
zijn dit de intern begeleiders.
Verantwoordelijkheid school / intern begeleider: De intern begeleider weegt (gezamenlijk met de
leerkracht) de ernst van de zelfonthulling en maakt een afweging over de mogelijke vervolgstappen.
Bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld doorloopt school de stappen van de
meldcode (zie figuur meldcode).
•
•
•
•
•

Concretiseren signalen, wanneer, wat, hoe, registratie in dossier kind (!) (leerkracht,
trainer).
Weging van signalen: advies inwinnen bij Veilig Thuis én SMW (intern begeleider in
samenwerking met leerkracht en/of SMW).
Afweging maken omtrent te maken vervolgstappen op basis van adviezen (intern
begeleider in overleg met SMW, leerkracht of VT).
Gesprek met beide ouders over het signaal, motiveren tot hulpverlening (rol intern
begeleider, eventueel in samenwerking met SMW en/of leerkracht).
Afsluiten of melding doen bij Veilig Thuis (intern begeleider eventueel met SMW).

Schoolmaatschappelijk Werk: Op de meeste scholen in Tilburg zijn er vanuit het Instituut voor
Maatschappelijk Werk (IMW), schoolmaatschappelijk werkers gekoppeld aan de scholen. Ook het
Marietje Kessels Project valt onder het IMW. De trainers hebben hierdoor korte lijntjes met de
schoolmaatschappelijk werkers. We bespreken met de docent of het wenselijk is dat de SMW-er
aansluit tijdens deze les. Het idee hierachter is dat trainers voor een korte periode gekoppeld zijn aan
een school, terwijl schoolmaatschappelijk werkers langer in beeld zijn en zodoende casussen langer
kunnen volgen.
Onderzoek Cees Hoefnagels:
Er is door Cees Hoefnagels, klinisch psycholoog aan de hogeschool van Utrecht, een onderzoek
gedaan waarbij hij het aantal onthullingen van kinderen die een sociale weerbaarheidstraining van
het Marietje Kessels project in de klas volgen, vergelijkt met het aantal onthullingen van kinderen die
deze training niet volgen (zie ook https://www.zorgenomeenkind.nl/nieuws/kinderen-zijn-opgeluchtals-ze-het-kunnen-vertellen/).
De conclusie is dat door de opbouw van de lessen en de expliciete aandacht voor het thema
kindermishandeling, kinderen worden uitgenodigd om hun ervaringen op het gebied van de
verschillende vormen van kindermishandeling te delen. Kinderen zien in de film dat, wanneer ze te
maken krijgen met kindermishandeling, het belangrijk is om hulp te vragen aan een volwassene die
ze vertrouwen.
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Bijlage 1.
Meldcode
Figuur: stappenplan verbeterde meldcode
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Bijlage 2.
Online communicatie, omgaan met whatsapp in
de klas
Om te zorgen dat er op een fijne manier met online met elkaar wordt omgegaan, biedt de gratis les
‘WhatsHappy’ goede handvaten om hierin afspraken te maken met de klas. Zo is WhatsHappy ook
geschikt voor chats, fora, apps en websites.

Chatafspraken maken met de klas
Deze A3 poster van WhatsHappy is te printen
vanaf deze link.
https://www.kennisnet.nl/app/uploads/kennisn
et/digitale_vaardigheden/mediawijsheid/bijlage
n/Kennisnet-poster-WhatsHappy.pdf
Uitleg over het gebruik van deze poster staat op
bladzijde 12 van deze hand-out.

Whatsapp-spel
Mochten er al problemen in de klas spelen met betrekking tot communicatie binnen bijvoorbeeld
Whatsapp, dan kan eerst het communicatiespel/whatsappspel gespeeld worden. Dit spel creëert
bewustwording in dat je online communiceert met een persoon met gevoelens, in plaats van met een
koud apparaat.
Bekijk voor meer informatie de “Lesbrief Whatsapp-spel voor de doelgroep - groep 4/5 en 6/7/8”
vanaf bladzijde 13.
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