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Theatervoorstelling over pesten
Op school leer je niet alleen
taal en rekenen. Je krijgt
ook ‘burgerschap’. Dat is les
over de samenleving, over
de wereld om je heen.
In deze rubriek lees je elke
maand iets over burgerschap
op school. Deze keer:
Toneelstuk over pesten.
‘Meester, waar moeten deze
stoelen heen?’ De gymzaal van
praktijkschool De Dicken in
Sneek wordt omgebouwd tot
theaterzaal. Hier wordt straks
een toneelstuk gespeeld door
theatergroep Playback. Het
toneelstuk gaat over pesten en
heet ‘Like’.

Het verhaal
De hoofdpersonen van het
toneelstuk zijn Zoë en Mila,
allebei 13 jaar. Ze zijn beste
vriendinnen. Ze doen alles
samen. Dan komt er een nieuw
meisje op school: Rianne. Ze
doet heel stoer, en is al snel
populair. Rianne zorgt ervoor
dat de rest van de klas Zoë gaat
pesten. Mila vindt dat niet leuk.
Maar ze doet er niks aan. Want
ze is bang dat ze dan zelf gepest
wordt. Het pesten wordt steeds
erger. Zoë voelt zich steeds
eenzamer. Tot ze zelfs niet meer
op school verschijnt. Ze loopt
weg van huis en niemand kan
haar vinden.

Beste vriendinnen Mila en Zoë zijn de hoofdpersonen van de voorstelling.

Meeloper
De leerlingen zijn muisstil. Het
is een ontroerend toneelstuk.
En herkenbaar. Sommige
leerlingen zijn zelf ook gepest.
Na afloop praten ze daar samen
over. De meesten vinden Mila
een meeloper. Ze pest Zoë niet,
maar ze komt ook niet voor
haar op. En dat vinden de
leerlingen eigenlijk ook pesten.
Mooi voorbeeld
Wat zouden ze zelf doen? Dat

mogen een paar leerlingen
laten zien. Samen met de
acteurs spelen ze een scene uit
het toneelstuk na. Zoë wordt
buitengesloten in deze scene.
De acteurs staan samen te
praten. Dan komt Zoë erbij. De
andere acteurs stoppen met
praten. Ze doen net of ze Zoë
niet zien. Maar de leerlingen
staan er deze keer ook bij. En zij
zien Zoë wel. Ze beginnen met
haar te praten. Het is een mooi
voorbeeld van wat je kunt doen

als er wordt gepest: praat met
iemand! Zo voelt iemand zich
minder buitengesloten.

Pesten
Op veel scholen wordt gepest.
Daarom speelt Theatergroep
Playback deze voorstelling op
scholen. Zij laten zien wat er
gebeurt als iemand gepest
wordt. Wat je kunt doen om te
helpen. Én wat er kan gebeuren
als je niks doet. Want het
toneelstuk loopt niet goed af ...

‘Zorg goed voor elkaar’

‘Wel heel heftig’

‘Wat kun je nog meer doen als
je ziet dat er wordt gepest?’,
vraagt Lis van Playback. Zij is
een van de actrices, in het
toneelstuk speelt zij Zoë.
Na het toneelstuk leidt zij het
nagesprek.

‘Ik vond het heel heftig. Dat
mensen zo met elkaar omgaan’,
zegt Sinticha na afloop.
‘Ik weet goed hoe het werkt.
Ik ben vroeger ook gepest op
de basisschool. Ik ben blij dat
andere leerlingen dit nu
hebben gezien. Het is echt
belangrijk om voor elkaar op
te komen’.

Samen sta je sterk
‘Elkaar helpen!’, roept iemand.
‘Het aan de docent vertellen’,
zegt iemand anders.
‘Ja, het is altijd goed om het
aan de docent te vertellen’, zegt
Lis. ‘Maar soms helpt dat niet
genoeg. Als klas heb je het
meeste invloed op de pesters.
Zoek elkaar op om de pesters te
stoppen. Samen sta je sterk.
Zorg goed voor elkaar.’

Na de voorstelling praten we nog even met Sinticha en Dylano.

Mooi
Ook Dylano vond het een mooi
toneelstuk. ‘Ik heb niet veel
toneelstukken gezien. Maar dit
was indrukwekkend. Ik vond
het mooi toen sommige
leerlingen mochten meedoen
met het toneelstuk. Toen ze
samen voor Zoë opkwamen.’

