
Als je in jouw school de verscheidenheid van kinderen, hun karakter, hun thuissituatie, hun dromen 
en verwachtingen, hun talenten en beperkingen bekijkt, is het niet verwonderlijk dat er af en toe 
conflicten ontstaan binnen deze groep. 
Maar hoe gaan we ermee om? 

 

 
Bespreek met elkaar 

 Hoe zou jij dat aanpakken? Kunnen jullie leren van elkaar? 

 Zijn er in de school concrete afspraken gemaakt i.v.m. conflictsituaties op de speelplaats?  

 Denkt en handelt elke leerkracht vanuit dezelfde eenduidige visie omtrent conflicthantering? 

 Kan een studiedag voor het team i.v.m. dit onderwerp een hulp zijn? 
 

Boekentips 

 ‘Kijken, kijken, kijken’, over samenspelen, botsen en verzoenen bij jonge 
kinderen - Elly Singer en Dorian de Haan 

 ‘Een school met goede afspraken’ - Georges Billen 
 

Andere suggesties 
 Zie ook www.klasse.be/leraren/leerlingen lossen zelf problemen op. 
 

 

Speelplaats- en 

conflictbemiddeling 

‘Wat je zegt ben je zelf!’ 

 Inspiratie in de praktijk 
Pastorale steekkaart 
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Jij bent gestoord!’, roept Jesse.  
Simon antwoordt met ‘Wat je zegt ben je zelf!’  
De leerkracht die toezicht heeft op de speelplaats kijkt 
naar wat er verder gebeurt. 
Jesse loopt naar Simon en schopt hem tegen zijn been. 
De juf grijpt in. ‘Wat is er aan de hand?’, vraagt ze. 
‘Hebben jullie ruzie?’ 
Vertel het eens , Jesse. En daarna jij, Simon. Waarom 
zijn jullie boos? Willen we eens naar elkaar luisteren? 
Gaan we samen op zoek naar een oplossing? 

http://www.klasse.be/leraren/22344/leerlingen-lossen-zelf-conflicten-op/
https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.maklu.be%2FMakluEnGarant%2FImages%2F9789044119244.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.maklu.be%2FMakluEnGarant%2FBookDetails.aspx%3FID%3D9789044119244&docid=pwRVEEjQAXq6vM&tbnid=qCvF5-LYz55BiM%3A&w=256&h=35
http://pastoraal.vsko.be/


Blikverruimers 

Omgaan met conflictsituaties 
 
Christenen kunnen uit Bijbelverhalen inspiratie halen om met conflictsituaties om te gaan. Jezus 
kon conflicten relativeren en bracht verandering. Hij probeerde mild te reageren op uitspraken 
van mensen met wie Hij het niet eens was. Op een geweldloze manier probeerde Hij tot een 
oplossing te komen. Christenen geven mekaar nieuwe kansen. Liefde heeft het laatste woord. 
Het is dan ook goed dat we samen ontdekken welke waarden ouders, leerkrachten en leerlingen 
belangrijk vinden.  ‘Fouten maken’ hoort bij mensen. Vergeven ook? 

Enkele mogelijkheden: 
 

 Maak duidelijke afspraken in de school rond straffen, regels, grenzen en communicatie 
naar aanleiding van een ruzie of conflict. 

 Plaats een bank op de speelplaats. Hier kunnen leerlingen zelf tot gesprek komen en een 
oplossing zoeken voor hun probleem. Daar kunnen ze elkaar beter leren kennen en echt 
ontmoeten. (Reik hen eventueel vragen aan.om tot gesprek te komen) 

 Creëer ergens een stiltehoek waar leerlingen (individueel) wat stoom kunnen aflaten of 
nadenken over hun impulsief gedrag en over hoe het misgegaan is. 

 Organiseer een kringgesprek in de klas na een ruzie of conflict op de speelplaats. 

 Maak een anti-pestplan en betrek hierbij alle partijen (ouders, leerkrachten, leerlingen). 
Doe dat in de vorm van een project. 

 Gebruik in de godsdienstles Bijbelverhalen of verwerk ze in een project rond ‘vrienden’ 
bv. De verloren Zoon, De overspelige vrouw. 

 Laat de leerlingen een gevoelensschriftje maken waarin ze hun gevoelens omtrent een 
conflict kwijt kunnen. Bespreek samen met de leerling wat er  na een conflict werd 
geschreven of getekend. 

 Beschrijf in een logboek hoe een bepaald conflict verliep (bv. methodiek van de drie O’s -
oog hebben voor elkaar, oplossingen bedenken en opnieuw vrienden worden). 

 Laat de leerlingen van de bovenbouw meedoen aan een waarden-enquête om te 
ontdekken wat er in de school verbeterd kan worden. Welke christelijke waarde komt in 
onze school weinig of niet aan bod? Wat kunnen we daar aan doen? 

 Doe af en toe een activiteit op de speelplaats in grote groep (bv. dans). 

 Oefen regelmatig sociale vaardigheden in team en in de klas. 
 

 

Wellicht doen jullie al veel dingen! 

Wat zouden jullie nog kunnen toevoegen? 

Wat kan anders? 

Hoe doen we dit samen? 

   © Bijbelcitaten  


