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Algemeen 
 
Onze school werkt alweer voor het 

3e jaar bezig met de Vreedzame 

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 kijk eens op 

www.devreedzameschool.nl. 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij doen dat vanuit 

de uitgangspunten van De Vreedzame School. De Vreedzame School is een 

programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin betrokkenheid 

en verantwoordelijkheid van kinderen centraal staan. De school wordt een 

democratische gemeenschap waarin ook de kinderen een stem hebben, zich 

gezien en gehoord voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. 

Hierbij staat conflictoplossing centraal. Kinderen leren hoe je met conflicten om 

kunt gaan. We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk 

zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf 

op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Kinderen doen 

zo ervaring op met conflictbemiddeling met behulp van een derde, neutrale 

partij. 

De mediator kan een leerkracht zijn, maar ook een medeleerling. Jaarlijks 

zullen we leerlingen gaan opleiden tot leerlingmediator, die andere kinderen 

gaan helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De 

leerkrachten bewaken dat meditaties veilig en succesvol verlopen. 

Vorig jaar zijn we bij ons op school gestart met de eerste training van een 

aantal bovenbouwleerlingen tot mediatoren.  

Zij zijn actief tijdens de pauzes. U herkent hen aan hun hesje.  

Maar graag willen we de groep mediatoren uitbreiden, zodat meer kinderen 

kunnen helpen bij conflicten.  

Dit voorjaar vindt de tweede training plaats. Kinderen solliciteren voor deze 

taak en de hele groep heeft er een belangrijke stem in welke kinderen opgeleid 

worden. In overleg met de kinderen en hun leerkrachten zijn er een aantal 

leerlingen geselecteerd. 

Voorafgaand aan de training wordt toestemming gevraagd aan de 

ouders/verzorgers van de leerlingen die gevraagd worden om leerlingmediator 

te worden.  

Na de training kunt u in school zien welke leerlingmediatoren ‘dienst’ hebben 

op een bepaalde dag. 

 

In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig 

om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol 

en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid. 
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