
Beste   ouders   en   verzorgers   van   de   kinderen   van   de   Wingerd,   
  

Onze   school   is   net   als   u   voortdurend   bezig   met   opvoeden.     
Wij   doen   dat   vanuit   de   uitgangspunten   van   De   Vreedzame   School.     
De   Vreedzame   School   is   een   programma   dat   streeft   naar   een   klimaat   in   de   school   
én   in   de   klas   waarin   betrokkenheid   en   verantwoordelijkheid   van   kinderen   centraal   
staan.   De   school   wordt   een   democratische   gemeenschap   waarin   ook   de   kinderen   
een   stem   hebben,   zich   gezien   en   gehoord   voelen   en   op   een   positieve   manier   met   
elkaar   omgaan.   Hierbij   staat   conflictoplossing   centraal.     
Kinderen   leren   hoe   je   constructief   met   conflicten   om   kunt   gaan.   We   stimuleren   
kinderen   hun   conflicten   voor   zover   mogelijk   zelfstandig   op   te   lossen.   Wanneer   het   de   
kinderen   niet   lukt   om   een   conflict   zelf   op   te   lossen   kunnen   ze   ondersteund   worden   
door   een   mediator.   Kinderen   doen   zo   ervaring   op   met   conflictbemiddeling   met  
behulp   van   een   derde,   neutrale   partij.   De   mediator   kan   een   leerkracht   zijn,   maar   ook   
een   medeleerling,   een   zogenaamde   ‘leerlingmediator’.   Vorig   schooljaar   hebben   er   
zodoende   20   bovenbouwleerlingen   gesolliciteerd   en   daarna   een   training   gevolgd   tot   
leerlingmediator.   Vlak   voordat   de   training   zou   worden   afgerond   ging   de   school   dicht   
door   de   Corona   crisis.   Na   de   zomervakantie   is   de   training   herstart   en   op   donderdag   
8   oktober   2020   hebben   zij   allemaal   hun   diploma   ontvangen.   Het   is   prachtig   om   te   
zien,   hoe   goed   kinderen   dit   kunnen   leren.   De   kinderen   groeien   in   die   rol   en   de   
daarmee   gegeven   verantwoordelijkheid.     
  

Wat   gaan   de   leerlingmediatoren   doen?   
  

De   leerlingmediatoren   gaan   andere   kinderen   helpen   bij   het   oplossen   van   een   conflict   
als   ze   daar   zelf   niet   in   slagen.   Zij   helpen   de   kinderen   alleen   als   deze   dat   willen   en   
rustig   zijn.   De   leerkrachten   bewaken   dat   de   mediatie   veilig   en   succesvol   kan   zijn.   
Mocht   het   niet   lukken   om   het   conflict   te   eindigen   met   een   win   -   win   -   oplossing,   dan   
wordt   alsnog   de   leerkracht   ingeschakeld.     
De   mediatie   vindt   plaats   tijdens   de   ochtendpauzes   van   groep   3/4/5   en   groep   6/7/8.     
  

Vanaf    maandag   2   november   2020    starten   deze   
mediatoren   met   hun   taak.   In   de   hal   hangt   een   
bord   waarop   te   zien   is   welke   leerlingmediatoren   
aan   de   beurt   zijn.   Zij   zullen   ook   te   herkennen   zijn   
aan   een   fluoriserend   hesje.   In   de   school   is   een   
zogenaamde   ‘uitpraat   plek’   gemaakt   waar   de   
kinderen   het   conflict   kunnen   uitpraten   (dit   is   het   
hoekje   in   de   hal   van   de   groepen   5   &   6).   
  



Wij   zijn   ontzettend   trots   op   deze   groep   mediatoren!   En   zij   zijn   heel   trots   op   wat   ze   bij   
de   training   hebben   geleerd   en   bereikt!   We   wensen   hen   dan   ook   veel   succes.     

  
Mochten   er   vragen   zijn   over   bovenstaande   informatie,   dan   kunt   u   uiteraard   altijd   
terecht   bij   de   groepsleerkracht   van   uw   kind.     
  
  

Vriendelijke   groet,   
Het   team   van   de   Wingerd   


