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Als school wil je natuurlijk dat je leerlingen lekker in hun vel ziCen en zich sociaal-emo$oneel 
op$maal ontwikkelen. Eén op de $en kinderen wordt echter nog steeds gepest en dit gebeurt vaak 
buiten het zicht van de leerkrachten. Een SEL-curriculum is niet al$jd genoeg om dit probleem aan 
te pakken. An$-pestprogramma’s spelen daarentegen in op de specifieke groepsdynamiek die 
komt kijken bij pesten. Het Prima an$-pestbeleid geef prak$sche handvaCen om specifiek met 
pesten aan de slag te gaan. 

Als begeleider van PRIMA mag ik vanuit een subsidie van ZonMw komend jaar kosteloos basisscholen 
begeleiden bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag in de school. Een school ontvangt 
daarbij gra?s het Prima an?-pestprogramma en begeleiding vanuit CVT & Co. Voor dit project willen 
we in kaart brengen hoe scholen dit ervaren. De belas?ng bij deelname aan Prima is als volgt voor 
het schooljaar 2022/2023: 

• Het schoolteam wordt ?jdens een teambijeenkomst op school voorgelicht over Prima  
• Een coördinator binnen de school wordt 10 uren ondersteund in Prima  
• Het schoolteam wordt getraind in het gebruik van de Prima-materialen (halve dag) 
• De leerkrachten volgen een e-learning (2 uren) 
• De lessenserie wordt in de klas gegeven (6 lessen per leerjaar + 2 herhalingslessen) 
• De monitor Sociale Veiligheid wordt afgenomen (de rapportage van deze monitor voldoet 

aan de eisen van de onderwijsinspec?e) 

Mocht jouw school al onderdelen uit deze rij gebruiken, dan zal worden gekeken hoe Prima een 
aanvulling kan zijn. 

Meer weten of meedoen? 

Neem dan uiterlijk 1 juli 2022 contact op via info@cvt-co.nl of bel 06-48150563. 

Met vriendelijke groet, 

Ciska Vriesema 
PRIMA -begeleider | Jeugd- en gezinsprofessional | 
Gedragstrainer agressie-pesten-weerbaarheid | Provoca?ef coach 
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