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    Nieuwsbrief            Blok 2 We lossen conflicten zelf op 
 

 

  

Blok 2 Algemeen 

 

Overal waar kinderen met elkaar 

spelen en werken komen conflicten 

voor.  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. Bekijk 

hieronder de video om te zien hoe 

dat er in de praktijk uitziet.  

stappenplan oplossen conflict 

Wilt u meer weten over De 

Vreedzame School dan kunt u kijken 

op www.devreedzameschool.nl  

 

 

 

 

Wij zijn bijna klaar 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. drie petjes uitgelegd 

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. 

 

 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 

• 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) 

 

 

Tip voor thuis 

 

Hoort u van uw kind over ‘opstekers’ 

en ‘afbrekers’? 

Vraag er naar en praat er over. 

Laat uw kind weten wanneer hij of 

zij een ‘afbreker’ aan iemand geeft. 

Vraag hoe dat voor die ander is. 

Stimuleer om ‘opstekers’ te geven.  

Doet u dat zelf ook naar uw kind en 

noem daarbij dan de term 

‘opsteker’.  

Aan de ouders van de kinderen uit 

groep 1 tot en met 6: bespreek de 

kletskaart van blok 2 met uw kind, 

bijvoorbeeld: “Wat doen Aap en 

Tijger als ze ruzie hebben? Wat 

hebben ze geleerd over ruzies 

oplossen?” U vindt deze kaarten 

onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Eo7-8y-lSGw
http://www.devreedzameschool.nl/
https://youtu.be/Hb6SotOkVJ8


 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

drie petjes uitgeled 

groep 1 en 2 

groep 3 t/m 8 

 

 

De kinderen van groep 1-2 spelen samen met Aap en Tijger. 

Aap en Tijger hebben ruzie. 

Hoe lossen we dat nou op?  

De kinderen hebben Aap en Tijger heel goed geholpen. Eerst zeg je: 

1. STOP! HOU OP! 

2. Word rustig. 

3. Bedenk een goed oplossing. 

4. Maak het goed. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Informatie 

Met de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van 

wat uw kind heeft geleerd en wat uw kind gaat 

leren door middel van het programma De 

Vreedzame School. 

Ook vindt u veel informatie op de website van 

De Vreedzame School 

 www.devreedzameschool.nl 
 

Wat is een leerlingmediatie? 

 

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat 

mediatie is, maar daarnaast worden er ook dit schooljaar weer 10 leerlingen opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. 

Een leerlingmediator helpt andere kinderen bij het oplossen van een conflict. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid 

voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Nieuwsgierig? Bekijk een fragment over mediatie op de website 

van De Vreedzame School. www.devreedzameschool.nl   

 
 
 

https://youtu.be/Hb6SotOkVJ8
http://www.devreedzameschool.net/images/stories/vreedzameschool/videos/mediatiefragment01.flv
http://www.devreedzameschool.nl/


 
 

 

 

 

  

 
 

 

Vreedzaam West en de Kinderwijkraad 
 
In deze buurt werken de drie scholen en andere wijk- & jeugdpartners samen aan een vreedzame 
wijk. 7 kinderen van onze school nemen deel aan de kinderwijkraad. Zij vertegenwoordigen de 
stem van alle kinderen van de Westerparkschool.  
 
De Kinderwijkraden (KWR) De Baarsjes en Staatsliedenbuurt en de Kindercommissie (KC) 
Houthaven hebben woensdag 12 oktober een bezoek gebracht aan het stadsdeelkantoor, waar ze 
in de raadszaal in gesprek gingen met échte bestuurders: Fenna Ulichki (voorzitter van het dagelijks 
bestuur) en stadsdeelcommissieleden Hans Mol (@d66amsterdamwest), Iris Pauw en Tsi Kwan Lam 
(beiden @glamsterdamwest). Ze vertelden onder andere over hun ervaringen in de KWR en KC, 
Fenna Ulichki vertelde over hoe het er in het stadsdeel aan toe gaat en liet haar werkkamer zien. 
Uiteraard werden er ook veel vragen gesteld. We zijn ontzettend blij met de oprechte interesse die 
de bestuurders en commissieleden hadden in de kinderen en de Vreedzame Wijk! Dank jullie wel 
voor jullie gastvrijheid en tijd en dank aan alle scholen en ouders voor de begeleiding en de 
gebiedsmakelaars van Stadsdeel West en @dock_westerpark voor jullie aanwezigheid! 
 
En volg ons op instagram 

 Vreedzaam.amsterdamwest 
 



 
 

 

 

Jaarkalender Vreedzaam West 2022/2023 
Het hele jaar door geven de aanjagers Vreedzaam trainingen en gastlessen en 
organiseren ze meet-ups en andere activiteiten. Deze hebben wij in een kalender gezet, 
samen met andere belangrijke data waar we ons mee bezig houden, zodat iedereen op 
de hoogte is van onze programmering en mee kan doen.  
 
 

Heb je een mooi idee of wil je meer weten? Scan dan de QR-code! Wil je de kalender 
ophangen? Neem dan contact op met de aanjager Vreedzaam in jouw wijk! 
 
 

 
 

https://shoutout.wix.com/so/c4OFCZ0av/c?w=Q2nu9-lLjtylznxsA9Wm-yxmLKc42v7ze4uhy-JBbog.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cudnJlZWR6YWFtd2VzdC5ubC9pbmZvIiwiciI6IjYwM2I1ZmM0LTkzZjAtNGRkOS1mNTU5LTA1NDgxMjY4YmEyMyIsIm0iOiJtYWlsIiwiYyI6IjAwMDAwMDAwLTAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAwMDAwMDAwMCJ9
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