Nieuwsbrief De Vreedzame School
Algemeen
Onze school werkt alweer voor het vijfde jaar met het programma van De
Vreedzame School.
Dit programma levert een bijdrage aan een positief sociaal klimaat en
de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.
We hebben de opdracht om, samen met u, de kinderen voor te bereiden
op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin
niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn ,maar ook sociale
vaardigheden. De school is hiervoor een prima oefenplek
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.
Vorig schooljaar hebben de kinderen kennis gemaakt met de groepsvergadering. Dit
onderdeel krijgt dit schooljaar een vaste plek binnen De Vreedzame Schoollessen.

Blokken van het programma
De Vreedzame School is een programma voor groep 1 t/m 8.
Het programma is zo opgebouwd dat in alle groepen dezelfde 6 blokken aan bod komen:
Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming en 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.

Blok 1 We horen bij elkaar
Tijdens dit blok stond het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de
algemeen geldende schoolregels hebben de leerkrachten
en kinderen samen afspraken gemaakt over hoe je met elkaar
omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de
klas.
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.

De kleuterbouw
De kleuters krijgen een zg. Kletskaart mee naar huis met suggesties om in gesprek te gaan met
uw kind. In de kleuterbouw spelen de handpoppen aap en tijgertje een belangrijke rol bij de
ondersteuning van de lessen.

Opleiding tot mediator.
In groep 7 en 8 kunnen de kinderen solliciteren om de opleiding tot mediator te volgen.
Er vindt een selectie plaats en de kinderen die gekozen worden krijgen een opleiding tot
mediator.
Zij kunnen, indien nodig, bemiddelen bij conflicten tussen kinderen. Iedere week zijn 2 kinderen
mediator (zie ook op maandag de tv-schermen). Solliciteren kan t/m vrijdag 30 augustus.

Blok 2: we lossen conflicten zelf op
Algemeen
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 tekenblokje en wat de kinderen meer bedenken.
Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met
het zoeken naar
een oplossing. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee
bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van
ruzie. We leren
kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet
wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je
komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl
of natuurlijk langskomen op school.
Tegen de tijd dat wij starten met blok 3 zullen we u hierover informeren.

