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GDO Groepsdynamisch onderwijs
Het driehoeksgesprek
Als kinderen onderling een ruzie niet zelf kunnen oplossen dan melden ze dit bij de leerkracht. Het
kind dat de ruzie meldt haalt het andere kind op. Samen met de leerkracht gaan ze in een driehoek
staan en gaan zo een driehoeksgesprek voeren. Het kind dat de ruzie gemeld heeft begint het
gesprek door een vraag te stellen aan de ander. Hierbij kijken de kinderen elkaar aan. De ander
geeft antwoord op de vraag en mag daarna ook een vraag terug stellen. Zo ontstaat er een gesprek,
vaak waarom iemand iets heeft gedaan wat de ander niet leuk vindt. Samen komen ze regelmatig
tot een oplossing en gaan zonder ruzie weer uit elkaar. De leerkracht staat erbij en bemoeit zich niet
met het gesprek, maar geeft kinderen tips hoe ze een vraag zouden kunnen stellen en of ze aan het
einde tevreden zijn met de oplossing. Opvallend is dat de boosheid van kinderen minder wordt als
ze met elkaar in gesprek gaan en dat ze beter naar elkaar luisteren.

AGENDA
21 januari
14 februari
18 en 20 februari
21 februari
22 feb t/m 1 maart
10 maart

MR vergadering
Valentijnsdag
Rapportgesprekken
Juffendag
Voorjaarsvakantie
Studiedag, leerlingen vrij

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten en inschrijvingen door naar de
website www.bsgouda.nl

22 januari – Szebasztian gr. 8
23 januari – Noralie gr. 1/2
24 januari – Eowyn gr. 1/2
24 januari – Faïssel gr. 7
26 januari – Jarno gr. 7

Zondag 2 februari - Parochiebrede Gezinsochtend
Op zondag 2 februari is er weer een nieuwe parochiebrede gezinsochtend in Gouda.
De ochtend begint om 9.30 uur, waarbij we in verschillende leeftijdscategorieën aan
de slag gaan met een verfrissende catechese. Ook voor volwassenen wordt voor een
inspirerend programma gezorgd, dus jong en oud is welkom! Om 11.00 uur sluiten we
de ochtend af met een eucharistieviering in de H.-Josephkerk. Gedurende de gehele
ochtend is er crèche voor de allerkleinsten. Kom een langs en maak kennis met deze
leuke bijeenkomst met ontmoeting, een uitdagend programma en eucharistie! Heb je
vragen? Mail of bel naar Carisia Houdijk – gezinsdag@sintjandd.nl / 06 – 23 27 35 13
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