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Beste ouders/ verzorgers, 

Pedagogische Visie van de 

Vreedzame School 
De Vreedzame School wil kinderen 

opvoeden tot verantwoordelijke en actieve 

leden van de gemeenschap. Kinderen leren 

dat zij deel uitmaken van de gemeenschap 

die de klas en school vormt en leren daar 

een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog 

en oor te hebben voor anderen, zich 

verantwoordelijk te voelen voor het 

algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam 

en betrokken. 

Uitgangspunten 
In de pedagogische visie van De 
Vreedzame School staat een aantal 
uitgangspunten centraal: 

• het constructief oplossen van conflicten 
met behulp van mediatie 

• het creëren van een positieve sociale en 
morele norm 

• het bevorderen van sociale verbondenheid 
en gemeenschapszin 

Centraal thema: conflictoplossing 
Bij de Vreedzame school staat het oplossen 
van conflicten centraal. In een situatie 
waar mensen of kinderen bij elkaar zijn, 
zullen er altijd conflicten 
(belangentegenstellingen of 

meningsverschillen) zijn. Het is zinvol om 
te leren hoe je kunt voorkomen dat er 
conflicten ontstaan en dat conflicten 
ontaarden in ruzie. En hoe je, als een 
conflict toch in ruzie is ontaard, kan 
werken aan een constructieve oplossing. 
Daarbij is de rol van de leerlingen cruciaal. 
Zij leren, naast de vaardigheden om 
conflicten constructief op te lossen, ook de 
verantwoordelijkheid te dragen om dat 
zelfstandig, zonder hulp van volwassenen, 
te doen. Voor hun eigen conflicten, maar 
ook voor conflicten van anderen. Alle 
leerlingen leren te bemiddelen bij de 
conflicten van klasgenoten d.m.v. 
leerlingenmediatie.  

Vorige week hebben 8 leerlingen de 
training voor mediator afgerond met een 
certificaat. Ze hebben geleerd hoe ze met 
behulp van een stappenplan een conflict 
tussen 2 of meer mensen kunnen 
oplossen. Tijdens de 2 lessen werden er 
een rollenspel gespeeld waarin een conflict 
centraal stond. De mediatoren in opleiding 
hebben geleerd hoe ze een oplossing voor 
een conflict kunnen aanpakken.  

Sociale verbondenheid en gemeenschapszin 
Uit onderzoek blijkt dat problemen bij 
jongeren veel minder voorkomen wanneer 
ze opgroeien in een omgeving met sociale 
verbondenheid: een omgeving waarin zij 
zich welkom, gerespecteerd en niet 
gediscrimineerd voelen, waarin ze merken 
dat er positieve verwachtingen over hen 
bestaan en waarin ze ondervinden dat ze 
‘ertoe doen’. Kinderen hebben het nodig 
om nodig te zijn. 

Natuurlijk zijn er in een omgeving waar 
kinderen in verkeren regels nodig, maar de 
sleutel voor een positief klimaat ligt meer 
in het samen creëren van een cultuur, dan 
in het bedenken van allerlei regels en 
codes waar kinderen zich aan dienen te 
houden. Kinderen moeten het gevoel 
hebben verantwoordelijk te zijn voor die 



cultuur, moeten de boodschap krijgen dat 
ze erbij horen, en dat ze nodig zijn. 

Om zo’n verbindende omgeving te 
bewerkstelligen probeert De Vreedzame 
School de cultuur van de omgeving waar 
het kind in verkeert (klas, school) te 
beïnvloeden. We willen dat die omgeving 
als een leefgemeenschap wordt gezien, als 
een oefenplaats voor sociale competentie 
en actief burgerschap. 

 

Bewegend leren  
Op Sws Oostermoer willen we bewegend 
leren onderdeel maken van het 
lesprogramma. We willen bewegen 
inzetten om leerlingen nieuwe 
vaardigheden te leren en plezier laten 
beleven aan leren.  Uit onderzoeken is 
bekend dat bewegen bijdraagt aan de 
ontwikkeling van psychomotorische 
doelen. Met psychomotoriek bedoelen we 
een samenwerking tussen de geest 
(psyche) en het bewegen (motoriek).  Een 
samenwerking tussen denken of doen en 
handelen.    Als deze samenwerking goed 
verloopt zorgt dat voor meer 
zelfvertrouwen, plezier, sociale 
ontwikkeling en rekening houden met 
elkaar.  En dit geeft energie en 
ontspanning.   

Bewegen is goed voor de gezondheid, 
want een fysiek actieve levensstijl draagt 
bij aan een gezond leven; denk aan 
overgewicht, motorische groei en een 
gezonde ontwikkeling van verschillende 
organen.  
 

 

Oktober Kindermaand 

 

Op bladzijde 61 in het boekje Oktober, 

Kindermaand vindt u een deelnemerslijst. 

Ik heb een foto gemaakt van de 

deelnemers 

in de 

gemeente Aa 

en Hunze. Op 

9 oktober 

bijvoorbeeld 

kunnen 

kinderen zich 

opgeven voor 

een 

braakballen pluizenmiddag. Deze activiteit 

vindt plaats in het witte kerkje in 

Gieterveen. Dit is een voorbeeld van één 

van de activiteiten. Alle activiteiten zijn 

leuk om te doen en heel leerzaam. Want 

wat eten uilen eigenlijk allemaal?  

16 dingen om te ontdekken. Een boekje 

aangeboden door de provincie, omdat 

oktober, kindermaand 20 jaar bestaat. Het 

boekje  bevat veel achtergrond informatie 

over 16 bijzondere plekken in Drenthe.  

 

 

 



Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek komt eraan. In 

deze week staan kinderboeken, 

leesmotivatie en leesplezier centraal. 

Ieder jaar weer bedenkt men een nieuw 

thema en worden er allerlei activiteiten 

georganiseerd.  

Kunnen lezen is een recht van ieder mens  

in Nederland. Iedereen leert lezen en 

krijgt de gelegenheid om te lezen. Helaas 

is het zo dat leren lezen niet bij iedereen 

even makkelijk gaat, omdat er in de 

hersenen bepaalde verbindingen niet 

worden gelegd die ervoor zorgen dat je 

kunt lezen. Vroeger had je dan pech en 

werd leren lezen heel lastig. Nu weten we 

veel meer over hoe het leesproces werkt 

en zijn er hulpmiddelen die daarbij kunnen 

helpen en ondersteunen. Denk aan 

speciale hulpprogramma’s en 

luisterboeken. 

Ondanks deze hulpmiddelen blijkt uit 

onderzoeken en horen we op het nieuws 

dat het leesniveau van met name pubers 

is gezakt. De motivatie voor lezen neemt 

af, waardoor het leesniveau zakt. Dit kan 

consequenties hebben voor het leesbegrip 

en dat kan weer invloed hebben op de 

leerprestaties.  

We leren technisch lezen, waardoor we 

uiteindelijk ook begrijpend gaan lezen. 

Hoe komt begrijpend lezen tot stand? Om 

begrijpend lezen te kunnen ontwikkelen is 

het belangrijk dat je technisch kunt lezen 

(ook met hulpmiddelen) en de betekenis 

weet van veel woorden. Door te lezen 

(luisteren of zelf) ontwikkelt je 

woordenschat en kun je daardoor steeds 

beter een tekst begrijpen. Dit draagt bij 

aan een beter leesbegrip.  

Vandaag, maandag 4 oktober, hebben we 

de Kinderboekenweek geopend. De 

oudste en de jongste leerling van school 

hebben een lintje doorgeknipt en samen 

hebben we gezongen en gedanst op het 

lied “Worden wat je wil” van kinderen 

voor kinderen.  Lezen heeft op onze school 

altijd een centrale plek, maar t/m 15 

oktober staat lezen extra centraal, omdat 

we heel graag willen dat plezier in lezen 

en leesbegrip zich blijft ontwikkelen nu, 

maar zeker in de toekomst.   

 
 

Data 

6 oktober : leerlingen vrij i.v.m. 

de onderwijs-

ontmoetingsdag 

voor personeel van 

Stichting PrimAH 

13 oktober : oud papier wordt 

opgehaald 

18 t/m 22 oktober : Herfstvakantie 

4 november : leerlingen vrij i.v.m. 

studiedag 

 

Met vriendelijke groet,  

Team Sws Oostermoer 

 


