Nieuwsbrief De Vreedzame School
Algemeen
Op De Reinbôge werken we met De Vreedzame School. Dit is een programma voor de hele
school. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de
vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de
taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een
maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook
sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te
oefenen. Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met
elkaar om te gaan. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve
bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier
waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan
worden. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op
www.devreedzameschool.nl.
Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar)
Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)
Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)
Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten).
In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt.
Wat leren de kinderen?
De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aanbod:
- Inzicht in het effect van je eigen gedrag op anderen.
- Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
- Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
- Herkennen van gevoelens.
- Omgaan met gevoelens.
- Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
- Conflicten oplossen door win-win situaties.
- Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
- Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.
Dit schooljaar hebben de kinderen blok 1, 2 en 3 gehad en we gaan
nu beginnen met blok 4. Op de volgende bladzijde vindt u informatie over de inhoud van deze blokken.

Blok 1 We horen bij elkaar
Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het
gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze
elkaar goed kennen en elkaar waarderen.
Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een
aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand
helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het
tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige,
negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een
vervelend gevoel van.
De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet
hebben voor de mening van anderen.
Blok 2 We lossen conflicten zelf op
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor.
Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel
normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er
mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg
je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Een conflict
hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene
kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden,
de andere partij is de verliezer.
De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een
oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’. Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een
goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas
met een stoel en tafel, een boekje, een teken- blokje en wat de kinderen meer bedenken. Er worden ook
afspraken over gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester
houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is. Kinderen begrijpen heel goed waarom
afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In
groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. Wanneer het
niet zelf lukt, wordt er hulp ingeroepen van de mediatoren. Zij helpen bij het oplossen van het conflict
volgens een vast stappenplan.
Blok 3: We hebben oor voor elkaar
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan
over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De
kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om
naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien
aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te
luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze
leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken.
We spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde
dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende
gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.
In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om het verdedigen van
een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft
worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in
communiceren via sociale media en face-to-face.
Blok 4: We hebben hart voor elkaar
Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart
voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in
staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen.
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep;
tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt
buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren
dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt.
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig.
Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat.
We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

