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Aan de ouders van ....
Woubrugge, .. januari 2017

Geachte heer en mevrouw,
Via onze website hebben wij een melding gekregen van een aanhoudende pesterij tegen .... waarbij uw dochter/zoon .... is
betrokken. Deze pesterij uit zich in buitensluiten, uitlachen en uitschelden, bedreigen, bang maken en roddelen. Dit alles wordt
aangevuld met nare opmerking over het uiterlijk en gedrag van .... Dit gebeurt in en rond de school en op straat. Deze pesterij is
al ruim ... jaar gaande en kan zonder uw medewerking niet gestopt worden. Het is niet verontrustend dat een kind gaat pesten
maar het is wel belangrijk dat dit zo snel mogelijk wordt gestopt. Daarom doen wij een beroep op u. Wij vragen u .... op een zo
geruisloos mogelijke wijze, onmiddellijk te laten stoppen met deze pesterij. Neemt u geen contact op met de school of met de
ouders van ... of met ... zelf, het enige dat wij u vragen is dat u ervoor zorgt dat .... onmiddellijk stopt met zijn/haar pesterij tegen
.... Daarbij, hoe meer mensen hier bij betrokken worden, hoe moeilijker het wordt om het op een vreedzame wijze op te lossen.
Het zal u bekend zijn dat de school al geruime tijd probeert deze kwestie op te lossen maar daar zijn zij niet toe in staat. De
school heeft niet het ouderlijke gezag zoals u dat heeft. De pesterij zaait tweestrijd binnen de groep en zal mogelijk escaleren.
Om dit te voorkomen vragen wij uw medewerking om de rust in de groep terug te brengen zodat alle kinderen weer met plezier
naar school kunnen. Wij willen er bij u op aandringen ... géén straf te geven want dit kan wraak oproepen. Behalve dit is het
mogelijk dat ... zijn/haar gedrag helemaal niet als pesten ziet. Over de oorzaak en de aanpak van pesten vindt u veel informatie
in het boekje "De Waanzinnige Aanpak van Pesten". U kunt dit gratis downloaden vanaf onze website www.pestbriefje.com. Wij
raden u aan dit door te lezen.

Geheel volgens de wet moeten wij u erop wijzen dat pesten een onrechtmatige daad is en dat de schade die dit (heeft)
veroorzaakt op de dader te verhalen is. U ziet dit in Artikel 6:162 BW. Door de leeftijd van ... valt die aansprakelijk op u. Dit ziet u
in Artikel 6:169 BW. De betreffende schade kan bestaan uit zaak-, letsel-, psychische- en emotionele schade waaronder de
derving van levensvreugd. De kosten welke gemaakt moeten worden om deze schade vergoed te krijgen maken deel uit van het
schadebedrag en komen voor rekening van de aansprakelijke partij. Hierbij moet u denken aan de kosten voor een deskundige
vaststelling van de schade en de juridische kosten.

Er is ons en de ouders van ... veel aan gelegen om deze kwestie zo geruisloos mogelijk op te lossen. Wij vertrouwen dan ook op
uw medewerking. Ook vertrouwen wij erop dat u dit alléén met uw zoon/dochter bespreekt en dat u hem/haar opdracht geeft de
pesterij onmiddellijk te stoppen. Mocht dit niet lukken dan willen wij daarover geïnformeerd worden zodat wij u dan naar
gespecialiseerde hulp kunnen doorverwijzen. Maar mocht .... nogmaals bij een pesterij tegen .... betrokken zijn, zelfs al
toeschouwer, dan bestaat de kans dat hij/zij als dader wordt aangemerkt. Indien ... deel uitmaakt van een groep pesters dan is
de gedeelde aansprakelijkheid geen verminderde aansprakelijkheid. Anders gezegd: .... is ook dan volledig aansprakelijk maar
hij/zij heeft wel het recht te proberen een deel van de schade op de groepsleden te verhalen.
Nogmaals, wij vertrouwen op uw medewerking om dit zo geruisloos mogelijk te stoppen. Mocht u vragen hebben dan ziet u
bovenin deze brief de contactmogelijkheden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

M.C. Rodenburg
VOF Het Pestbriefje

