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FEESTEDITIE 

• 20ste keer dat de pesten-dat-kan-niet-prijzen zullen worden uitgereikt (aan 10 scholen) (HIP HIP HOERA)

• Provinciehuis Leuven – 14 februari 2020 – KICK-OFF 

• Met academische zitting: prof. Hilde Colpin (KU Leuven) en dr. Tessa Kaufman (U Groningen)

• Met prijsuitreiking 

• Met lancering stadsspel (middelbaar onderwijs) 

• Kinderrechtencommissaris zal erbij zijn 

• Tom De Cock (MNM) presenteert 

• Te Gek!? doet actief mee (affiche; postkaart & bus) 

• Financiële steun: Dpt. Onderwijs en vorming, schoenen Torfs, Ga voor Geluk, Pelckmans Uitgevers en Ethisch 

Fonds 

• i.s.m. EW32: stadsspel voor jongeren in Leuven (verkennen sociale kaart : spreken over (pest)problemen: waar 

kan je als jongere terecht?) 



THEMA

• Kies Kleur tegen Pesten → opnieuw appèl tot het opnemen van de eigen 

verantwoordelijkheid (als omstaander, slachtoffer en (mede-)pester) 

• STIPP-IT-actie loopt door: STIPPEN zoveel mogelijk verspreiden/aanwezig brengen



VIER ENGAGEMENTEN 

Op ketnet.be kunnen kinderen een Manipest ondertekenen. Als ze dat doen, beloven ze 

zich te houden aan vier afspraken over pesten:

• Ik vind pesten niet oké en ik zal er nooit aan meedoen.

• Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.

• Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij.

• Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die wordt gepest.

https://www.ketnet.be/doen/move-tegen-pesten/manipest


CAMPAGNE-ACCENTEN

• Nieuwe gezichten 

• Nieuw antipestlied

• Uitdaging: help de stippen verspreiden 

• Praat er over in groep (secundair onderwijs)

• Manipest (zie hoger) en Pestival (op laatste vrijdag, in Ketnetstudio, en op internet) 

blijven overeind  - Karrewiet speelt in op het thema 

• [H.M. Koningin Mathilde brengt op woensdag een bezoek aan een van de winnende 

scholen (SO-school, GO!)]



CAMPAGNE-ACCENTEN

• MNM belicht het thema de hele week lang in de ochtendshow (Vandeveire) en in Planeet De Cock (De Cock) 

• Poster en postkaart 

• Lesfiche SO (1ste en 2de graad)

• Kinepolis filmaanbod

• Spijt! 

• Wonder

• Girl 

• Le nouveau

• Ook appel naar ouders toe: STIP-IT

(via koepels ouderverenigingen) 



CAMPAGNE-ACCENTEN

• Koepels van ouders en ouderverenigingen: specifiek aanbod voor ouders 




