“Prettig omgaan met elkaar”
Een groepsdynamische aanpak om de omgang tussen kinderen te verbeteren.

Beste ouders,
Een succesvolle aanpak om kinderen te leren prettig met elkaar om te gaan.
Ons team werkt vanaf dit schooljaar nog meer en planmatiger aan een veilig en
prettig omgangsklimaat voor kinderen. De leerkrachten beseften, dat meer
afstemming en rechtvaardiger handelen bij het oplossen van conflicten, leidt tot
minder ruzies tussen kinderen.
Onder leiding van Adrie van den Eeden, schoolbegeleider bij A3Onderwijsadvies,
heeft de school kennis gemaakt met een groepsdynamische aanpak: Prettig
omgaan met elkaar. Deze aanpak gaat op korte termijn leiden tot grote
verbeteringen in de omgang tussen kinderen.
Hoe voert de school dit in?
De school onderscheidt hierbij de volgende acht stappen:
1e stap: informatie en het inoefenen bij het schoolteam
Het team heeft tijdens meerdere studiedagen de nieuwe aanpak eigen gemaakt.

2e stap: het uitleggen aan de kinderen en het oefenen met de kinderen
Voor de zomervakantie hebben de leerkrachten aan de kinderen uitgelegd op welke
manier de school voortaan met ruzies omgaat. En op welke manier de kinderen samen
kunnen zorgen voor een prettige sfeer op school en in de groep. Deze aanpak is in de
ogen van de kinderen redelijk en rechtvaardig. Dit is een belangrijke reden van het
succes.
Na de zomervakantie hebben we de tijd genomen dit allemaal nog eens te herhalen.

3e stap: De oefendagen
Op 7, 8 en 9 oktober beginnen we aan de oefenperiode. Op deze dagen wordt de nieuwe
aanpak in de praktijk toegepast. De kinderen mogen hierbij nog fouten maken. Dit
betekent dat de regels bij het overtreden van bepaalde schoolregels nog niet altijd
consequent wordt toegepast.

4e stap: De start: het verbranden van “de oude koeienruzies”
Het verbranden van “de oude koeienruzies” is de start van “Prettig omgaan met elkaar”.
Dit gebeurt op een speelse manier met alle kinderen en leerkrachten samen.
Ook vinden wij het fijn als u als ouders daarbij aanwezig kunt zijn.
Deze activiteit vindt plaats op donderdag 10 oktober om 13.30 uur.
U bent dus ook van harte welkom.

5e stap: het toepassen van de nieuwe werkwijze
Na het verbranden van de “oude koeienruzies” gaat de school de nieuwe werkwijze
consequent toepassen. We starten op maandag 14 oktober 2019, een week voor de
herfstvakantie. Belangrijk is dat de kinderen leren een ruzie zelf op te lossen. Lukt dit niet
dan helpt de leerkracht hierbij. Ook is het van belang dat leerlingen de gevolgen ervaren
als zij zich niet houden aan een100% regel.
Een 100% regel is een regel waarbij bij een overtreding altijd een sanctie volgt.
Als sanctie staat een kind meestal even op de time-out plek.

6e stap: de sociokring
Heel belangrijk voor kinderen is de sociokring. Deze kring vindt voor alle kinderen op
hetzelfde tijdstip in de week plaats. In de kring gaan kinderen samen praten over de vraag
“Wat ging goed deze week?” en “Wat zou nog beter kunnen?”. In de kring wordt niet
gepraat over ruzies tussen kinderen. Die zijn allemaal al besproken en opgelost.
Hebben de kinderen in de groep samen een punt verbeterd, dan gaat het in de gouden
doos. De kinderen zijn trots op hun verbeterpunten in de gouden doos!
De sociokring is het hart van “Prettig omgaan met elkaar”.
De sociokring is elke week op woensdag aan de start van de dag.

7e stap: Informatie aan ouders
U krijgt tijdens het invoeren van ”Prettig omgaan met elkaar” informatie via onze
nieuwsbrief. Ook is het belangrijk dat u aan uw kind vraagt hoe de nieuwe aanpak werkt.

8e stap: De ouderavond over “Prettig omgaan met elkaar”
Nadat de school en de kinderen een periode hebben gewerkt met de nieuwe aanpak
houden we hierover een informatieavond. Op deze avond legt de school deze aanpak uit
en kunnen we samen ervaringen uitwisselen, vragen beantwoorden en successen vieren.
U krijgt dan ook het boekje: “Sociaal Sterke Groep, informatie voor ouders, Prettig
omgaan met elkaar” waarin uitgelegd wordt hoe “Prettig omgaan met elkaar” werkt.

De ouderavond vindt plaats op donderdag 14 november 2019 om 19.30 uur.
Schrijft u deze datum vast op?
Scholen die werken met “Prettig omgaan met elkaar” geven aan dat er rust is op
school en dat er nauwelijks nog ruzies zijn. Er is sprake van een veilig en prettig
omgangsklimaat, tevreden kinderen, leerkrachten en ouders.
Wij vinden het de moeite waard om dit samen met de kinderen, met de leerkrachten
en met u de komende tijd te realiseren.

Hartelijke groeten,
mede namens het hele team,
Wilfred Simons en Eva van Essen, directie basisschool De Goudakker.

