
 

 

 
 

Nieuwsbrief De Vreedzame School 
 

Blok 2 We lossen conflicten zelf op      

         
 
 

 

 

Stukje tekst kleuters 

Blok 2 we lossen ruzies zelf op 
In groep 1 en groep 2 leren de kleuters om een ruzie zelf op te lossen. Dat leren 
ze in stappen.  
In de lessen leren de kinderen dat het goed is om duidelijk te zijn tegen elkaar 
door te zeggen wat ze willen of een stopteken te geven met de hand. En dat 
pikken ze goed op!  
 U zult thuis misschien de kinderen tegen een broertje of zusje regelmatig horen 

zeggen: STOP ! HOU OP! Zoals ze dat hier geleerd hebben. 
Het doel is dat ze (met een beetje hulp van de leerkracht) een ruzie leren 
oplossen met de “Los het op” kaart. Prachtig om te zien dat ook kleuters dit al 
kunnen. Zowel in de klas als buiten komt deze kaart te hangen.  Bij een ruzie  
gaan de twee “ruziemakers” naar de kaart en proberen het probleem samen op 
te lossen.  

 
 

 

Blok 2 

We hebben blok 1 afgerond en zijn 

inmiddels gestart met blok 2 van de 

vreedzame School. In dit blok staat 

“wij lossen conflicten samen op” 

centraal. De lessen zijn onder andere 

gericht op het verschil tussen conflict 

en ruzie. Een conflict is een verschil 

van mening: je wilt bijvoorbeeld 

allebei iets anders doen of hebben. Bij 

een conflict wil je een oplossing 

bedenken waar je allebei tevreden 

mee bent. Je zoekt naar win-win 

oplossingen. Wij stimuleren kinderen 

hun conflicten voor zover mogelijk 

zelfstandig op te lossen.  

Ook dit schooljaar zijn wij weer gestart met de training 

van leerlingmediatoren. 
Belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie 
is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is en 
daarnaast worden enkele leerlingen opgeleid om de rol van 
leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de 

verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of 
op het schoolplein. 
Iedereen weet dus al min of meer wat mediatie inhoudt. De 
leerlingmediatoren komen uit de bovenbouw. De kinderen uit 
groepen 6 en 7 hebben gesolliciteerd  naar de taak van mediator. In 

goed overleg met de leerkrachten zijn zij geselecteerd. Met 
toestemming van de ouders. 

Eenmaal opgeleid is er elke dag in school een tweetal mediatoren die 
‘dienst hebben’. Tijdens de pauzes kunnen zij helpen bij het oplossen 
van een conflict. Zij zoeken daarvoor een rustige plek in de school.Zij 
zijn zichtbaar door een gekleurd hesje. De leerkrachten bewaken dat  
mediaties veilig en succesvol verlopen.  
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.  

Open les voor ouders Vreedzame school. 
 

Beste ouders, 

Na de herfstvakantie is het mogelijk voor de 

ouders een les vreedzame school  bij te wonen. 

En daarover ontvangt u binnenkort een 

persoonlijke uitnodiging. 

- onderbouw op dinsdag 12 november van  
   8:30u tot 9:00u 
- middenbouw op woensdag 13 november van 

  13:30u tot 14:00 uur 
- de bovenbouw op  woensdag 20 november 
  13:30u tot 14:00u 
-voor alle ouders; op donderdag 14 november 
VS ouderbijeenkomst. 
Ouders noteer deze data in uw agenda u bent 

van harte welkom. 
 

      De leerkracht en vooral uw kind  
           rekent erop dat u komt. 

 

 


