De Vreedzame School
KBS Kameleon werkt volgens de uitgangspunten van De Vreedzame School. De Vreedzame
School heeft tot doel het verbeteren van het sociale en emotionele klimaat in de klas en op
school. Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, ouders en
personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt en op een positieve manier met elkaar
omgaat. Het is een school, waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed
kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, hun
eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.
De school is bij uitstek een leeromgeving waarin leerlingen ervaringen kunnen opdoen door
aan concrete maatschappelijke taken deel te nemen en op die manier vaardigheden te leren
die passen bij een actief en betrokken democratisch burgerschap. Onderwijs is niet alleen
een voorbereiding op deelname aan de samenleving, het is zelf een belangrijke vorm van
samenleven. Thema’s zijn onder andere: wij horen bij elkaar, gevoelens, samen spelen en
samen werken, communicatie, conflicten zelf oplossen en mediatie.
De doelen van de Vreedzame School zijn:
verantwoordelijkheid vergroten van leerlingen voor het klimaat in de school en klas;
verbetering van het groepsklimaat. Betere relaties binnen de groep en respect en
waardering voor verschillen;
vergroting van sociale competenties en met name van vaardigheden in conflictoplossing
bij leerlingen, personeel en ouders;
de school als een democratische gemeenschap. De leerling heeft een stem en iedereen
heeft de kans om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te voelen.
Mediatoren
Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame school is conflict-bemiddeling door
leeftijdgenoten. Dit is een concrete uitwerking van het principe dat leerlingen zelf
verantwoordelijk zijn voor het klimaat op school. Leerling- mediatoren komen uit de
bovenbouw en krijgen een mediatorentraining. Eenmaal opgeleid kunnen zij gevraagd
worden te bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen.
Voor meer informatie over de methode de Vreedzame School kunt u terecht op de website:
www.devreedzameschool.nl.
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