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Àls kirrrl lrlerrg jc lrt't grrrotstc rlt'el rarr rle rlag rlool op sr'hool. l)arr is lrel lrelangli.jk
orrr .je rlaal vt'ilig err gelrorgerr voelt'rr. zorlat .je er rrret plezier na r'[oe gaat. \ixrr'
lratsiss<'hrxrl l]ovcntoon. í'étt vatn rlt'scltolctt ratt tlt' Altttectst' St'ltolert Orrrr'p. is het
t'err rritgt'rrraaktc zaal<. Kirrrk'rtrr. rrrlur rxrk lt't'r'kla<'htt'rr. lro('t('ll zich'st'narrg'(op
lrun gt'rnak) vrx'lt'rr. l'lrr t'err Íi.jne sÍêr'r' rrraak .je s nren.
MARIËL VAN DEN DONK
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w:urr' lcc,'rlinc_1t-.n en ook lrLrn ctLrclersl z clr tlru s voeielr. Dat
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rlenk rk. onze grootste krachl Orrclers worclen nauw lrctrokken
lrrl sclroolactrvrtertelr Vcilllllrcrcl cr g;elrorg;enlre cl vinclen w,
lre anc;r. jk Der ltasis r.ran onze sclrool rs het geclr'átgsllrotocol
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we onrqaar nret e kaar. hoe we [ret ofze cn elkla[s sl)r ll{]|
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'Dc sclrool is binnen een wandelgeirreci lrrrten lroeft clat
lekker niet en Voor groot en klen zrlon we aar('1i!l zrln We
z jn nrr be,,ig cie kapstokregels te vertalen'naar cJe klas. nret
lrijvoor-lreelcl: Laclren s trln. rrrt aclrcn cloct 111n.
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We proberen kinderen duidelij k te maken,
wat het verschil is tussen plagen en pesten
kaarten (een methode ter bevordering van de SOciaal

zorgen dat er geen slachtoffers zijn. Als leerkracht moet je alert

EMotionele Ontwikkeling) maken we onderwerpen als veiligheid,
omgaan met elkaar, rollen in een groep, aanpak van ruztes et

zijn op signalen, en duidelilk maken dat alles bespreekbaar is.

cetera, bespreekbaar in de klas. Daarnaast rraken we gebrurk
van toneelstukjes en rollenspellen. We proberen kinderen in hun
kracht te zetten, maar ook te laten zien wat pesten

bi1

anderen

kan aanrichten. ledereen moet zich fijn voelen op school.

Daarom moet ook duidelijk zijn wat het verschil is tussen plagen
en pesten. En hoe belangrijk het is om respect te hebben voor
elkaar. We leren leerlingen hun grenzen te stellen en die van een
ander te respecteren. Daarvoor gebruiken we de 'stoprnethode'.

Veiligheid en vertrouwdheid moeten voelbaar en zichtbaar ziln.

Bevertraining
'Niernand hoeft zich verloren te voelen, ook niet als je als kleuter
voor het eerst naar school gaat. We stimuleren samenwerking
tussen oudere en jongere kinderen. Het is prachtig om te zien
hoe grotere kinderen de kleintles soms letterlijk bij de hand
nemen en hen helpen. Bijvoorbeeld bij een sponsorloop,
uitleg bij sommetjes oÍ werken aan een gezamenlijk project

Heel sirnpel. maar zeer effectieÍ. Als iemand over je grens gaat.
n-rrn io 'qtnn' rnonon Hot ic oon ctan alio io zot irnnrr-lat io

als bijvoorbeeld de Nationale Voorleesdagen waar de kleintjes
worden voorgelezen.' Bijje geborgen voelen, hoort ook dat

naar de docent gaat met je klacht over een ander. Zo leren we

leerlingen meteen ook dat ze naar elkaar moeten luisteren, We

je weerbaar bent. Als er in een klas te veel kinderen zitten die
zich laten gelden en sterk op elkaar reageren, dan sneeuwen

geven hen een stuk verantwoordelijkheidsgevoel mee. zodat
een docent niet voortdurend politieagent hoeft te spelen. We

anderen vaak onder. 'Het is belangrijk om daar zo snel mogelijk
hii te ziin' vertelt Clarre. 'We hadden een klas waarvan de

bespreken dit ook regelmatig in de groepen, in alle leerjaren.
Het is belangrijk om een klas sterk te maken tegen pesten.

kinderen aÍzonderlijk over het algemeen goed aanspreekbaar
waren, maar waarvan sommige kinderen zich flink lieten gelden

Ook de meelopers moeten doordrongen zijn van onwenselijk
pestgedrag. Een pester zoekt slachtofÍers uit. dus moet 1e

in elkaars bijzijn. Uiteindelijk hebben we met de klas en de

bijbehorende leerkrachten de zogeheten Bevertraining gevolgd.
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lk mocht niet ingriipên, en moest het
allemaal laten gebeuren. Dat viel tegen..,
We hadden daar goede verhalen over gehoord. We hebben
de training net aÍgesloten en het verschil is duidelijk merkbaar.

de laatste training had ik een kippenvelmoment doordat vrijwel
iedereen zich durfde te uiten. De klas is gegroeid. lk blijf het

De docenten zijn er enthousiast over. Ze hebben handvatten

geleerde herhalen. Door herhalen gaan de kinderen uiteindelijk

gekregen die we ook algemeen in de school, preventief, kunnen

uit zichzelÍ doen wat ze moeten

inzetten.

Oerkreet
Leerkracht Wendy van Overbeek woonde vier Bevertrainingen
bij, voor de zomervakantie. 'lk was ook aanwezig bij de ouderbij-

eenkomst. Het viel mij op dat de kinderen, door de oefeningen die ze moesten doen, leerden meer bij zichzelÍ te blijven.
Daarbij moesten ze letterlijk stevig op de grond blijven staan
en zich niet omver laten duwen. De kinderen met de grootste
mond waren niet altijd degenen die het stevigst op hun benen

stonden... Daarnaast leerden de leerlingen dat je niet alleen
met volle kracht een ander uit balans kon krijgen. De trainers
maakten duo's van kinderen die elkaar normaal gesproken
niet direct zouden uitzoeken. Een training begon altijd met een
oerkreet. Het was mooi om te zien hoe kinderen in het begin
heel aarzelend van zich lieten horen, maar uiteindelijk uit volle
borst meebrulden. lk heb zeker veranderingen gezien in de klas.
Bijzonder was dat een paar van de 'moeilijkste' kinderen heel
intensief meededen. Ze hadden lak aan de groep en wilden het
goed doen. Ze stapten even uit de kudde en lieten zichzelf zien.'

Moe van het niks rnogen doen...
Tamara Schenkers Power, de huidige leerkracht van dezelfde
groep (inmiddels 7-B), heeft ná de zomervakantie vier Bevertrainingen bijgewoond. 'lk vond het mooi om op een andere manier
naar de kinderen te kijken. Van de trainers mocht ik niet ingrijpen,
en moest ik het allemaal laten gebeuren. Dat was moeilijk voor
mij, want ik ben best wel een controlfreak. Dan merk je hoe
sturend je bent als leerkracht voor de kinderen. Wat gebeurt er

op het moment dat je niets mag zeggen, en niet mag corrigeren? Aan het eind van de dag was ik ontzettend moe van het

niks mogen doen! Tegelijkertijd vond ik de groepsdynamiek erg
interessant om te observeren. De bedoeling was dat kinderen
uit zichzelÍ leren, daïze zélÍ bedenken wat ze wel oÍ niet moeten
doen. Hoe anders zijn kinderen in een vrije situatie, zonder sturing door een leerkracht? Wie gaat er uit zichzelf aan het werk,

bedenken kinderen uit zichzelÍ wat er van hen wordt verwacht?
Reken maar dat de leerlingen het ervan genomen hebben, dat
er niet werd gecorrigeerd! Het werd op een andere, natuurlijke
manier opgelost. Springen in de kring, op de maat meeklappen.
Dat vraagt concentratie. lk heb veel geleerd van observeren. Dan
zie je de 'echte' kinderen in al hun kwetsbaarheid. En natuurlijk

die oerkreet waar elke training mee begon en eindigde. De eerste
keer was er maar één jongen die zonder schaamte meedeed. Bij
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