
 

 

 
 

Nieuwsbrief De Vreedzame School 

Blok 2 We lossen conflicten zelf op                         
         
 
 

 

Wat leren we in blok 2: 

 

In dit blok werken we met elkaar 

aan het voorkomen en oplossen van 

conflicten. 

 

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.  

 

De kinderen leren dat ze bij een 

conflict eerst rustig moeten worden 

voordat ze na kunnen denken over 

een oplossing. 

 

We noemen dat ‘afkoelen’. 

 

In elke klas wordt een ‘afkoelplek’ 

gemaakt in overleg met de 

kinderen. 

 

Bij conflicten speelt de “pet die je 

opzet” een belangrijke rol in het 

oplossen of het verergeren van het 

conflict. 

Iedere kleur staat voor een type 

gedrag.  

 

 
 

Rood: je probeert je zin te krijgen 

door ruzie te maken. 

Geel: je gaat met elkaar praten om 

het op te lossen.  

Blauw: je geeft de ander zijn zin 

 

 

 

 

 

 

 
Belangrijk nieuws: 

 
De Vreedzame School leert kinderen om hun conflicten zelf op 

te lossen.  

 
Soms lukt dat niet en is er hulp bij nodig.  
 
Kinderen kunnen dan naar een leerkracht toe stappen, maar 
andere kinderen uit de klas of van andere klassen kunnen net 
zo goed en misschien wel beter helpen bij het oplossen van 

conflicten.  
 
Daarom werken we met leerling-mediatoren. 
 
Dat zijn kinderen waar je naar toe mag gaan als je een 
conflict hebt met iemand en je het niet samen kunt oplossen.  
 

Het is een interessante en ook best wel moeilijke taak en 
daarom krijgen de leerling-mediatoren een training.  

 
Gisteren zijn er 26 leerlingen afgestudeerd als leerling-
mediator. Zij hebben de training keurig afgerond met een 
diploma. 

 
Wij zijn super-trots op deze kanjers!!!! 
 
Na de herfstvakantie zullen zij starten met hun belangrijke 
taak. 
 

Dit zijn onze leerling-mediatoren: 

 
Lyshanyra + Amin 

 
Jasmijn + Rysjanah + Dylano 

 
Turna + Yusof 

 

Liliana + Ghazl + Jihan 
 

Özlem + Beliciya 
 

Taim + Damla + Mohamad Nour 
 

Rinaishely + Michelle 
 

Jayhveanny + Nisrine + Taeem 
 

Büsra + Abdul-Malek + Samir 
 

Mai + Nadia + Sabrin 

 
 
 


