Blok 3 We hebben oor voor elkaar
Vanaf 21 november starten we met blok 3 ( tot de kerstvakantie) De kinderen en leerkrachten (en
ouders) leren om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten met
elkaar’ in plaats van ‘praten tegen elkaar’.
De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden met de school als oefenplaats.
De lessen zijn gericht op:
- Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten.
Een slechte communicatie kan conflicten verergeren.
- De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede vragen te stellen en samen te vatten wat
de ander heeft gezegd.
- Misverstanden. Kinderen ontdekken 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 leren onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van
debatteren.
- Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming.
- In groep 8 leren de kinderen om kritisch om te gaan met informatie en respectvol te
communiceren via de ‘sociale media’.
Voor gewenst (veilig) gedrag hebben we regels van de maand.
November: We lopen in de school.
December: Ga respectvol met elkaar om.
Tips voor thuis
Bespreek met uw kind, bijvoorbeeld:
“Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar?”
Of: “Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?”
Of: “Hoe kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld met je gezicht, armen,
handen? Laat zien dat je iets leuk vindt en niet leuk vindt.”

Wees bewust van je eigen en elkaars stemgebruik, lichaamstaal, woordgebruik, reacties op elkaar. Zo
kun je samen tot mooie ontdekkingen komen...Welke woorden maken zaken groter en welke
woorden zorgen voor d escalatie of voor een vreedzaam gesprek?
Kijk ook eens bij de kletskaarten van blok 3 op de Spectrumwebsite.
http://www.hetspectrumhoorn.nl/pg-9034-7-96436/pagina/dvs_kletskaarten.html
We blijven aandacht houden voor datgene wat we in blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben
geleerd, nl.:
- Om een conflict zelf goed op te lossen.
- Om win-win oplossingen te bedenken.
- Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen (toepasbaar voor iedereen, jong en oud)
- Hoe om te gaan met kritiek.
- Om na te denken over de druk van de groep.
- Een eigen mening mogen hebben.
- Om bewust te worden van de oorzaak van de ruzie/het conflict bijv. door schaarste of overlast
van een ander of door andere waarden en normen.
- Om zich bewust te zijn van de eigen manier van reageren op een conflict:
Rood- agressief, je bent boos en wordt driftig, gaat schelden.
Blauw- weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt. Het conflict blijft bestaan.
Geel- stevig, je komt op voor jezelf. Samen naar een oplossing zoeken, waarmee beide partijen
tevreden zijn.
In elke klas hangen de rode, gele en blauwe pet als wegwijzer naar de reactie op een misverstand
of conflict.
Verdere informatie vindt u op de Spectrumwebsite, bij Vreedzame School, nieuwsbrieven en
kletskaarten.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School, kijk dan eens op www.devreedzameschool.nl

