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Vijfje in groep 8, tien in de brugklas

Sommigen wer-
den zó gepest
dat ze elke dag
huilend thuis
kwamen van de
basisschool. Toch
doen ze het nu
heel aardig in de
brugklas. Een zo-
mercursus
maakt kwetsbare
brugpiepers
weerbaar.
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ERIK VAN DER VEEN

Rekenen was een ramp. Een
mager vijfje, hoger kwam
hij niet. Té onrustig in zijn
hoofd, teveel prikkels, zeg

maar gerust: te opgejaagd door alles
en iedereen in zijn omgeving om
zich te concentreren op die cijfertjes.

Maar ziedaar. ,,Vanmiddag kwam
hij ineens thuis met een 10 op reke-
nen!’’, straalt moeder Evelyn van der
Velde. ,,Ik zag zelf als een berg op te-
gen die brugklas. Hoe krijg je hem te-
rug als hij iedere dag met lood in de
schoenen naar school gaat? Maar hij
vindt het léuk! Hij vindt léren leuk.’’

Zoon Yvan (12) zit er glunderend
naast op de terugkomdag voor de
achtstegroepers die afgelopen zo-
mer meededen aan de zomercursus
‘Plezier op school’. Vijftien brugpie-
pers uit Groningen zijn even terug
op de CSG Diamantlaan in de stad,
de plek waar ze deze vakantie twee
dagen lang werden voorbereid op de
grote boze wereld die middelbare
school heet.

Op de terugkomdag wisselen ze
ervaringen uit, kijken ze met hun
trainers en ouders hoe het gaat, wat

ze in de praktijk kunnen met wat ze
hebben geleerd, tegen welke proble-
men ze nog aanlopen en hoe ze daar
mee kunnen ‘dealen’. Met patat na.

Sommige hebben nog steeds con-
tact met elkaar, ook nu ze al weer
maanden geleden zijn uitgezwermd
over scholen door de hele Stad. Die
twee dagen waarin ze hun hart uit-
stortten in groepsgesprekken en rol-
lenspellen hebben een band ge-
smeed. Yvan mengt zich vaak in de
whatsapp-groepjes. ,,Meestal is het
alleen maar een beetje dom gekeet.’’

‘Gewone’ puberlol: nog maar een
paar maanden geleden had Evelyn
niet durven denken dat dat voor
haar zoon was weggelegd. Als adhd-
’er had Yvan altijd al moeite om zich
te weren in de klas en op het school-
plein. ,,Ik raakte snel boos of gefrus-
treerd. Dan ging ik schelden, of ik
liep er juist voor weg. Maar in groep
8 begonnen twee jongens ineens
over me te roddelen tegen de ande-
ren. Iedere dag, soms recht in mijn
gezicht. Terwijl we het jaar daarvoor
nog met elkaar speelden.’’

Dat herkent Gisala Kwant (12) uit
Winsum maar al te goed. ,,Ik kon er
niet goed tegen als ze niet aardig de-

den’’, kijkt ze terug op de basis-
school. ,,Dan werd ik boos of ik liep
weg.’’ Het pesten begon in groep 3,
maar het zwaarst had ze het in groep
5 en 6. ,,Ik was heel makkelijk uit te
lokken’’, beseft ze nu. ,,Ik reageerde
overal meteen op.’’

Het zomerklasje zette ze steviger in
de schoenen. ,,In haar eerste week op
het Gomarus College had Gisala met-
een een aanvaring met een klasge-
noot’’, zegt haar moeder Josien. ,,Daar
is ze zelf met dat meisje op terug geko-
men. Ze hebben het uitgepraat en
daarmee was het uit de wereld. Dat
vond ik heel knap van haar: dat zou ze
vroeger nooit gedurfd hebben.’’

Gisala pendelt nu dagelijks op de
fiets (,,maar meestal met de trein’’)
naar de Stad met twee meisjes die ze
al van de basisschool kent. Niet haar
vroegere pestkoppen, ,,maar ook
geen vriendin-vriendinnen’’. Dat

zijn ze nu wel. Misschien schept de
gezamenlijke entree in die nieuwe
wereld een band. Maar ze zit zelf nu
ook beter in haar vel, weet Gisala. ,,Ik
heb beter geleerd hoe je op vervelen-
de situaties moet reageren. Stevig
staan en zeggen dat je het niet leuk
vindt. Gewoon rustig blijven.’’

Ook Yvan durft zich nu op de Si-
mon van Hasseltschool meer te we-
ren in de klas en op het schoolplein.
Laatst nog, in de pauze: ,,Twee jon-
gens kregen ruzie bij het basketbal-
len. Toen heb ik ze uit elkaar ge-
haald. Ik zei tegen die ene jongen: Ga
nou maar mee, anders ga ik naar de
meester.’’

Hij komt ook meer voor zichzelf
op. ,,Als kinderen bij elkaar in een
groepje staan, schuif ik er nu ge-
woon bij aan en praat mee. Dat zou
ik vroeger nooit durven want ik was
veel te bang dat ze me toch stom
zouden vinden.’’ Dat soort negatie-
ve gedachten heeft hij geleerd uit
zijn hoofd te zetten. ,,Ook als kinde-
ren onaardig doen of me opzij pro-
beren te zetten. Dan denk ik: Dit laat
ik me niet meer gebeuren.’’

In de stad Groningen geeft de
GGD nu al tien jaar zulke weerbaar-

heidstrainingen. Ook in Delfzijl en
Stadskanaal kunnen aanstaande
brugpiepers met een pestverleden
terecht in vergelijkbare cursussen,
zegt Lydia Brookman, coördinator
van het provinciale Consultatie-
team Pesten waarin de Groninger
GGD samenwerkt met schooladvies-
en begeleidingsdienst Cedin, gehan-
dicaptenorganisatie MEE en Jonx, de
jeugdpsychiatrische tak van Lentis.

De belangstelling voor de zomer-
klasjes groeit nog elk jaar, zegt
Brookman. ,,Ook omdat ouders en
onderwijzers zien dat het werkt.’’ De
training is een van de pijlen die het
consultatieteam op de boog heeft
om het pesten aan te pakken. Ook op
scholen vragen Brookman en co
aandacht voor het probleem. ,,Het
bewustzijn groeit.’’

Moeders Evelyn van der Velde en
Josien Kwant zijn blij dat ze thuis
een heel wat gelukkiger puber op de
bank hebben. ,,In de evaluatie heb ik
opgeschreven dat deze trainingen
eigenlijk standaard in het lespakket
voor groep 8 moeten zitten’’, zegt
Evelyn. ,,Niet alleen kinderen die
worden gepest, maar álle kinderen
hebben er wat aan.’’

‘Stevig staan en
gewoon rustig
zeggen dat je het
niet leuk vindt’

GGD-trainster Ina Moek (midden) praat bij op de terugkomdag, met (vlnr) Josien Kwant en dochter Gisala. Yvan van der Velde en moeder Evelyn. FOTO REYER BOXEM


