TRAINING
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Samenleven op School

met ruimte voor verschil

Iedereen is welkom. Het klinkt zo simpel, maar is het niet altijd. Soms botsen culturen,
soms heb je te maken met andere gewoontes. Van een oudergesprek wat ongemakkelijk
verloopt tot kinderen die onderling onbedoeld elkaar kwetsen. Iedereen heeft een
andere opvoeding, identiteit en cultuur. Op een school komt alles samen. Onder de ogen
van de juf of meester. Dat gaat vaak goed, maar niet altijd. Hoe gaan jullie om met de
spanningen die dit met zich meebrengt?
Met onze praktische teamtraining gaan jullie als team aan de slag vanuit je eigen school en
situatie; want elke school is anders.
In een activerende en afwisselende dag combineren we theorie en praktische oefeningen waarin
we zelfs oefenen met een acteur. De training is gratis en vindt plaats op jullie school.
Uitgangspunt is: De school is een veilige plek, waar iedereen welkom is. En de leerkrachten zijn
de verbindende schakel.
Het gaat om herkennen wat er om je heen gebeurt. We geven je handvatten om verschillen een
plek te geven en te handelen vanuit de visie van de school. Hoe reageer je met respect naar alle
betrokkenen en werk je de-escalerend? Zo maak jij het verschil!

Dagdeel 1: Herkennen
Omgaan met verschil begint bij jezelf. Want je bent geen observator; jij bent als leerkracht onderdeel van geheel. In het eerste dagdeel gaan we daarom samen op zoek naar de belangrijke
waarden die horen bij jullie school:
 Waar staat jullie school voor? Welke waarden staan centraal?
 Is dat te zien in jullie organisatie en manier van werken?
Jullie verkennen ook waar leerlingen en hun ouders mee te maken hebben in het dagelijks leven.
Hoe kijken zij naar de wereld? Hoe gaan zij om met verschillende meningen en met botsende culturen? Hoe ontstaat polarisatie en hoe kun je als leerkracht begrenzen en uitnodigen? Nadenken
over deze vragen sluit aan bij de rol die de school heeft bij de pedagogische en maatschappelijke
vorming van leerlingen.
Na dit eerste dagdeel weten jullie waar je staat en waar spanningen ontstaan. Nu zijn we klaar
om ermee aan de slag te gaan in dagdeel twee.

Dagdeel 2: Handvatten en Handelen
In dit dagdeel gaan jullie actief aan de slag met situaties die zorgen voor spanning in je eigen
school. Gewoonten die anders zijn en ideeën en meningen die verschillen. Hoeveel ruimte geef je
de ander en waar liggen grenzen? Situaties uit de eigen werkpraktijk worden geoefend met een
trainingsacteur. Zo breng je het geleerde meteen in de praktijk en leer je van elkaar.
Aan het eind van dit dagdeel weet je waar je op moet letten en kun je omgaan met lastige
situaties in jouw klas en in de school.

Praktische informatie & logistiek
 We inventariseren in een persoonlijk gesprek of onze training past bij de behoefte van het
team.
 De omvang van een trainingsgroep is minimaal tien deelnemers. We kunnen meerdere groepen tegelijkertijd trainen.
 Duur training: een dag van acht uur of twee separate dagdelen van elk vier uur.
 Onze trainers en acteurs hebben ruime ervaring in het onderwijs en als trainer.
 De training is gratis en wordt gegeven op een eigen locatie van de school.

Heb je interesse?
Neem dan contact op via helpdesk@schoolenveiligheid.nl Voor meer informatie over sociale
veiligheid kun je terecht op www.schoolenveiligheid.nl.
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