
 

                                                                                                 

 

Blok 2 Algemeen 

Doel: kinderen leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. 

Wat is het verschil tussen een conflict en een 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. Conflicten 
horen bij het leven; je probeert ze op een positieve manier op te lossen. Dat is nog niet zo 
gemakkelijk, want we reageren verschillend op conflicten. Of je staat stevig, je komt op voor 
jezelf en houdt ook rekening met de ander. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt 
driftig. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Wanneer conflicten met geweld 
gepaard gaan, spreken we van ruzie. De kinderen leren een stappenplan om conflicten zelf 
op te lossen. 

 

De kinderen leren: 

• Om een conflict zelf goed op te lossen; 
• Om win-win oplossingen te bedenken; 
• Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen; 
• Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict: 

o Rode pet – agressief, je bent boos en wordt driftig 
o Blauwe pet – weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt. 
o Gele pet – stevig, je komt op voor jezelf. 

• Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening; 
• Hoe om te gaan met kritiek; 
• Dat de mediatoren uit de groepen 7/8 hen kunnen begeleiden bij het uitpraten van 

een conflict.  

 

In Blok 1 ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd: 

•  Om te praten over de sfeer in de groep; 

•  Om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met 

iemand doet; 

• Om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen; 
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• Dat iedereen een eigen mening mag hebben; 

• Om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar 

omgaat; 

• Dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft; 

• Om samen te werken. 

Dit is goed terug te zien in de groep zoals hier bij Marjetta in de kikkerleije: 

 

 

 

Blok 3 start 28 november 

“We hebben oor voor elkaar.” 
 Doel: kinderen leren communiceren om meningen te uiten, of verschillen te overbruggen.  

  

 

 

 

 

 

 


