De Vreedzame School: een manier van leven

‘Wij denken in
oplossingen in plaats
van problemen’

Een grijze en koude woensdagmorgen. Op het
plein van nieuwkomersschool De Horizon in
Hengelo spelen jonge kinderen. Juf Christel staat te kleumen, maar verwelkomt het
bezoek met een stralende glimlach en een
uitgestoken hand. Ook binnen worden we
hartelijk welkom geheten. Het springt in
het oog en dat is precies wat het team en
directeur Saskia van den Bos voor ogen stond
toen de school ruim een jaar geleden vorm
kreeg: ‘Wij willen dat iedereen zich op onze
school welkom en veilig voelt.’ Een uitgangspunt dat nauw aansluit bij de beginselen van
De Vreedzame School. Omdat Saskia naast
schooldirecteur ook Vreedzame School-
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afspraken, hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter en laten zich be-

De Vreedzame School. Met dat programma kunnen ze bouwen aan sociale competenties en
democratisch burgerschap. KlasseApart nam een kijkje bij De Horizon in Hengelo (OV), een
school voor nieuwkomers. Hier wordt het programma gebruikt om leerlingen én ouders
vertrouwd te maken met elkaar, het Nederlandse onderwijs en de Nederlandse samenleving.
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tot zes jaar. Het ene kind is net op school;
het andere gaat al bijna naar het reguliere
onderwijs. Dat gegeven speelt in elke klas.
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Conflict oplossen
Juf Marleen heeft met haar klas het speel-
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oefend. Zij kunnen daarmee omgaan.’

petje. Ibrahems bijdrage zorgt ervoor dat de
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taalbarrière leerlingen niet belemmert. Zij

dat rode petjes op De Horizon niet gewenst
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zijn: de groep knikt instemmend.

een oplossing voor de bal in de tuin komt.
Ontplooiing
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Geel petje

De inzet van het programma De Vreedzame

In de klas van juf Judith staan even later zo’n

School helpt De Horizon om een school te

zestien leerlingen van acht tot twaalf jaar in

zijn waar kind, ouder en leerkracht gezien en

Meer weten?
Mirjam van der Ven
devreedzameschool@cedgroep.nl
www.devreedzameschool.nl
@vreedzameschool

KlasseApart februari 2017 nummer 1

9

