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Een vreedzame wijk
maken we samen

Een wijk waar de mensen elkaar kennen en vreedzaam 

met elkaar omgaan. Waar conflicten worden opgelost 

door met elkaar in gesprek te gaan.  

Dat is waar Vreedzaam Helmond mee aan de slag gaat 

met de kinderen uit de wijk. Dit is namelijk de plek waar 

ze nu en wellicht in de toekomst wonen. 
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Vreedzaam Helmond biedt basisscholen in Helmond een traject aan om tot een Vreedzame 
Wijk te komen. In dit traject oefenen kinderen in een veilige omgeving voor deelname aan 
een democratische samenleving. Alle partijen uit een wijk doen hieraan mee: basisscholen, 
kinderopvang, wijkorganisaties, ouders en wijkpartners.

Hoe komen we tot een Vreedzame Wijk?

De leerlingen van groep 6, 7 en 8 van verschillende basisscholen van een wijk doorlopen drie 

stappen om tot een Vreedzame Wijk te komen. Dit doen ze samen met partners uit de wijk. 

Met deze methode is al veel ervaring opgedaan in wijken in Utrecht. En met succes.

  Leerlingen gaan eerst samen nadenken over hoe een vreedzame wijk er volgens hen 

uitziet. Hier komt een top 3 van thema’s uit.

  Iedere school kiest drie kinderen uit die gaan deelnemen aan de kinderwijkraad. Deze 

kinderwijkraad maakt een wijkmanifest. Hierin staan de uitgangspunten van een 

Vreedzame Wijk. De wijkpartners begeleiden de kinderwijkraad. Het wijkmanifest 

wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst overgedragen aan de wijk.

  De kinderwijkraad maakt plannen hoe de uitgangspunten van het manifest 

uitgevoerd kunnen worden. Deze plannen nemen zij mee naar hun eigen klas en ze 

kijken samen hoe ze het kunnen uitvoeren.

Contact en informatie

Wilt u weten hoe het traject van Vreedzaam Helmond voor uw school of wijk werkt? 

Neem dan contact op:

   06-53510851

  info@vreedzaamhelmond.nl
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