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De vreedzame school
Terugblik op blok 1
Dit hebben de kinderen geleerd in blok 1 “We horen bij elkaar”:
•

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

•

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

•

om een boek te maken dat over henzelf gaat: dit ben ik (groep 8)

Blok 2 We lossen conflicten zelf op
Wij zijn gestart met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het
verschil tussen conflict en 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. 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.
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 teken- blokje en wat de kinderen meer bedenken.

Er worden ook afspraken over gemaakt, bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of
meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is. Kinderen begrijpen heel goed waarom
afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART.
In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT.
In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat.
En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

Vrolijke livestream met liedjes en verhalen door Tosca Menten en
band, 10 oktober. Dit is gratis.
Ga je ook mee op muzikale ontdekkingstocht door de boeken van Tosca Menten? Zing
mee met de knotsgekke liedjes, luister naar de grappige verhalen. En dans er vrolijk op
los. Speciaal voor de kinderboekenweek komt Tosca Menten, de grappigste kinderboekenschrijfster van Nederland (o.a. Dummie de Mummie), naar Muziekschool Amsterdam. Samen met haar vaste band Yah Maashi Mon! neemt Tosca je mee op een doldwaas avontuur. En het zou zomaar kunnen dat Dummie er zelf ook is!
Het is op 10 oktober? Meedoen?
Leuk! Meld je hier aan en ontvang verdere informatie en de Zoomlink in je inbox!
<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.muziekschoolamsterdam.nl%
2Flive%2Fmusic-meets%2Faanmeldformulier-music-meets%2F&amp;data=04%7C01%7C%
7Ccd481ad5ebe045c3034a08d9873de595%7Ccda788eeabc04cb495b56d30dfd4ec64%7C0%7C0%
7C637689522213437974%7CUnknown%
7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%

7C1000&amp;sdata=2CjFcsvOEpfqxfVOhvCRF32k8xtA8ZBXFHNm9ik0lDM%3D&amp;reserved=0>

