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De Vreedzame School 

Op dit moment wordt er in alle groepen gewerkt aan blok 2 van             
De Vreedzame School ‘We lossen conflicten zelf op’. In blok 1 is een 
fundament gelegd voor een positief sociaal klimaat, waar de leerlingen 
mede verantwoordelijk voor zijn gemaakt. Blok 2 borduurt hierop 
voort en leert de leerlingen hoe ze conflicten zelf, zonder hulp van 
volwassenen, kunnen oplossen op een ’vreedzame’ en constructieve 
manier. Er wordt ingegaan op veel voorkomende oplossingen van 
conflicten, de verschillende stijlen van reageren op een conflict (de 3 

gekleurde petjes) en op mogelijke uitkomsten, zoals de win-win-
oplossing. 

 
In de lessen van dit blok leren de leerlingen, passende bij hun leeftijd: 

- Een conflict als een botsing van belangen te zien; 
- Een conflict te onderscheiden van ruzie; 
- De bereidheid om samen een conflict op te lossen;  
- Te zoeken naar een win-win-oplossing waarin beide partijen 

zich kunnen vinden; 
- Hoe je op verschillende manieren kunt reageren op een 

conflict; 
- Om te gaan met gevoelens van boosheid in een conflict; 
- Met behulp van een eenvoudig stappenplan zélf, zonder hulp van volwassenen, een 

conflict op te lossen.  
Aansluitend bij het blok ‘We lossen conflicten zelf op’ is  de mediatorentraining gestart.  
Gisteren heeft het eerste trainingsmoment plaats gevonden. De mediatoren in opleiding 
hebben zich voorgesteld en toegelicht waarom zij mediator willen worden. Aan de hand van 
een filmpje hebben de kinderen zicht gekregen op wat er van een mediator verwacht wordt. 
De stappen van het mediatorplan zijn hierbij ook besproken. Tijdens het tweede 
trainingsmoment, volgende week, gaan de mediatoren in opleiding a.d.h.v. een casus 
oefenen om conflicten op te lossen. Na deze bijeenkomst vindt er een evaluatie plaats door 
de leerkrachten en wordt er een keuze gemaakt wie in aanmerking komt voor mediator. 
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