
 

 

 
 

    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

Blok 3:   

Algemeen: 

 

In dit blok stimuleren we de kinderen 

om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De 

lessen gaan over communicatie, over 

‘praten mét elkaar’ in plaats van 

‘praten tégen elkaar’.  

De kinderen leren wat goed en slecht 

luisteren is. In tweetallen oefenen de 

kinderen om naar elkaar te luisteren. 

De één vertelt, de ander luistert. Goed 

luisteren kun je zien aan oogcontact, 

knikken, actieve lichaamshouding en 

herhalen wat de ander zei. 

De kinderen leren zich in een ander te 

verplaatsen. Ze leren dat het 

belangrijk is om goed naar elkaar te 

luisteren en duidelijk te zeggen wat je 

bedoelt.  

Dit voorkomt dat er misverstanden en 

conflicten ontstaan. Ze leren vragen 

stellen en samenvatten. Je laat 

daarmee zien dat je de ander goed 

begrepen hebt. 

We bespreken met de kinderen dat 

mensen op verschillende manieren 

naar dezelfde dingen kunnen kijken.  

We spreken dan over het hebben van 

verschillende ‘gezichtspunten’. We 

kijken soms anders tegen dezelfde 

dingen aan, omdat we verschillende 

ervaringen en gevoelens hebben en 

omdat we uit verschillende gezinnen 

komen. 

Op deze manier leren we de kinderen 

met meningsverschillen om te gaan. 

In de bovenbouw leren de kinderen 

argumenteren en debatteren.  Hierbij 

gaat het om het verdedigen van een 

stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten 

op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest 

moet streng gestraft worden’. In 

groep 8 leren de kinderen over  

Cyberpesten en wat ze kunnen doen. 

Ze leren over verschillen in 

communiceren via sociale media en 

face-to-face.  

 

Wilt u meer weten over De Vreedzame 

School dan kunt u kijken op  

www.devreedzameschool.nl, of 

langskomen op school. 

 

 

 

Deze week zijn wij gestart met de lessen van blok 3. 

 

Blok 3: We hebben oor voor elkaar: 

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, 

zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, 

verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van 

mening overbruggen. 

De lessen zijn gericht op: 

- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg 

belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte 

communicatie kan conflicten verergeren.  

- Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar 

elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te 

vatten wat de ander heeft gezegd. 

-  
- Misverstanden. Wat de één bedoelt en hoe de ander het 

begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een 

boodschap kan verschillen. 

- Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de 

mening of positie van een ander. 

 
- Een mening onderbouwen met argumenten, in de 

bovenbouw door middel van debatteren. 

- Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot 

overeenstemming.  

- In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het 

respectvol communiceren via de ‘sociale media’. 

 

 

 

 

De Vreedzame School 
 

Blok 3 We hebben oor voor elkaar 

http://www.devreedzameschool.nl/


 

 

 
 

  De Vreedzame Staatsliedenbuurt 
        

Wat hebben we geleerd over de Vreedzame Wijk? 
     

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Een interview met Lou Lou uit groep 6P: 
 
-Wat vind jij van de vreedzame wijk?  
Ik vind het goed dat iedereen welkom is en 
iedereen er bij hoort 
-Ik vind de vreedzame wijk belangrijk omdat het 
anders een mondeling gevecht zou worden van 
wie waar mocht spelen. 
-Wat vond je van de les? Ik vond de les leerzaam 
en leuk, we deden leuke spelletjes en er waren 
ook mensen van Dock, de politie en de toverbal. 
-Heb je iets geleerd wat je nog niet wist? ik heb 
geleerd wat een manifest is en hoe je dat 
gebruikt. 
 
 

Onze Vreedzame pleinen 

In elke groep hebben de kinderen  
lessen gehad over de Vreedzame pleinen in onze 
buurt.  
- ons schoolplein is een Vreedzaam plein. 
- wij weten wat een Manifest is. 
- we weten wie er gebruik maakt van ons plein. 
- als er een bord hangt op een plein, dan 
betekent dat dat hier de afspraken gelden van 
het manifest. 

Kinderwijkraad  
In de groepen 6 zijn verkiezingen gehouden.   
Er zijn 4  kinderen gekozen die plaats nemen in de Kinderwijkraad, KWR.  
Ze nemen alle punten mee van de groepen 5 t/m 8. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt op het van 
Beuningenplein? De kinderen uit de KWR bedenken een verbeterplan. Op uitnodiging van het bestuur mogen de leden van de 
Kinderwijkraad en alle andere leerlingen van groep 6 (in totaal 4 groepen) op bezoek naar het stadsdeelkantoor. De KWR mag voor 
o.a. Fenna Ulichki ( lid dagelijks bestuur stadsdeel West) de plannen voor de Staatsliedenbuurt toelichten.   

 

 

   

De leden van de Kinderwijkraad 2019 

Dit jaar is het speerpunt: ons plein is er voor iedereen en iedereen is 
welkom. In de groepen 5 t/m 8 hebben de leerlingen gewerkt aan de 
volgende punten. 
-Voelen jullie je welkom op het plein? 
-Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen zich  welkom voelt op onze 
pleinen? 
- Voor het van Beuningenplein hebben we tops en tips opgeschreven. Met 
deze punten gaan de leerlingen van de Kinderwijkraad aan de slag. 

 

 

De groepen 1 t/m 4 hebben hun eigen Vreedzame 

schoolplein ontdekt. Wat kun je daar doen? Hoe 

willen wij daar spelen. Wat wil je daar spelen? 

Samen kwamen we tot de conclusie dat we meer/ 

ander speelgoed willen op onze pleinen. Daarom 

is onze goede doelenactie dit jaar gekoppeld aan 

onze schoolpleinen. Zo gaan we ervoor zorgen 

dat het voor iedereen leuk is om op ons plein te 

spelen. Want: iedereen is welkom. 



 

 

 
 

Westerparkschool verkiezingen 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verkiezingen worden gehouden in week 9: 27 februari, 28 februari en 1 maart. 

 
 
 
 
 

 
 
 

De Vreedzame School is een programma voor 
democratische burgerschapsvorming. Het wil 
kinderen voorbereiden op het leven in een 
democratie. Dat betekent niet alleen kennis over de 
democratie, maar vooral dat leerlingen democratie 
‘aan den lijve ervaren’ en ermee kunnen oefenen.  
Ook dit jaar zullen we daarom verkiezingen 
organiseren waardoor de leerlingen niet alleen 
kennis maar ook aldoende ervaring laat opdoen 
met democratie. 
Hiervoor richten we een verkiezingscommissie op. 
Dit past binnen de module “Leerlingparticipatie”. 
 

De Module “Leerlingparticipatie” is gericht 
op vergroting van de actieve 
verantwoordelijkheid van leerlingen in de 
klas en in de school. De module reikt 
verschillende vormen aan om leerlingen bij 
allerlei activiteiten en onderwerpen te 
betrekken en meer taken en 
verantwoordelijkheden in de klas en in de 
school te geven.  

 

Commissies in de school 

De Westerparkschool werkt met klas overstijgende commissies met daarin vertegenwoordigers uit de 
groepen. Hiermee kan tegelijkertijd, naast het werken aan leerlingparticipatie, een belangrijk 
democratisch principe (vertegenwoordiging van een achterban) op een betekenisvolle wijze worden 
toegepast. Dit schooljaar komt er een: 

1. Verkiezingscommissie: wat wordt het thema voor het feest dit jaar? 
2. Commissie geldinzamelingsactie schoolpleinen.  

 

Wat wordt het thema  2019 ? 

Stemt u ook? 

 

2018 

De leden van de verkiezingscommissie 

2019 


