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aanloop naar Sinterklaas



Een sociaal veilige school in aanloop 
naar Sinterklaas

Veel scholen denken na over de manier 
waarop het Sinterklaasfeest dit jaar 
gevierd gaat worden. Hoe organiseer je 
een feest dat leuk en gezellig is voor alle 
kinderen? Hoe zorg je samen voor een 
omgeving die veilig en respectvol is? 

Bouw je eigen verhaal 
Als voorbereiding op 5 december is het 
goed om met elkaar te bouwen aan het 
eigen verhaal en dit te verbinden met de 
visie en de waarden van de school. 

Wees duidelijk over je positie: “Zo doen wij 
dat hier.” Dit zorgt ervoor dat het verhaal 
helder is. Het voorkomt dat je speelbal 
wordt van allerlei meningen. Het feest is 
voor de kinderen en niet voor de ouders. 

“Als school mag je niet de speelbal worden van 
wat er om je heen gebeurt. Je hebt ook een eigen 
positie.”  (Michiel van Dijck, directeur basisschool)



Onderzoek alle 
perspectieven en argumenten

Vertrek vanuit de dilemma’s die in de 
vorige jaren zijn ontstaan en bespreek 
deze aan de hand van de stappen vanuit 
de gesprekstool. Zo krijg je zicht op de 
verschillende invalshoeken die leven en 
betrek je organisatieregels en wetgeving. 
Samen kom je tot een onderbouwd stand
punt voor het handelen in de school.

Betrek het sinterklaascomité bij de 
voor  bereiding. Accepteer dat mensen 
niet meer mee willen doen wanneer ze 
het niet eens zijn met de keuze van de 
school.  

“De discussie vraagt om 
inlevingsvermogen.”

TIP   gebruik de gesprekstool De Struisvogel 
Sessie  bij dit gesprek.

TIP  kijk ter ondersteuning naar het advies  
van de kinderombudsman.

“Wij praten niet in termen van ‘Zo moet 
het.’ Wij laten zien hoe wij het doen.”



Sta open voor zorgen en behoeften
Ouders of personeelsleden die een andere 
mening hebben dan de gekozen positie en 
aanpak van de school, wil je de kans geven 
in gesprek te gaan. Wees aanspreekbaar en 
bereikbaar.
• Communiceer bij wie ze terecht kunnen 

om zorgen en ideeën te delen. Nodig ze uit 
voor een individueel gesprek. Sluit aan bij 
de reguliere overlegstructuur en normale 
lijnen van inspraak. Daarmee straal je uit 
dat het de normaalste zaak van de wereld 
is hierover te praten. In een 1 op 1 gesprek 
heb je rust en ruimte om te komen tot een 
inhoudelijke uitwisseling. Vertrek vanuit de 
wens dat je elkaar niet hoeft te overtuigen, 
maar om elkaar te horen. 

• Ook hier zijn de woorden en de toon weer 
van groot belang. Wanneer je vraagt naar 
zorgen en behoeften dan leidt dit tot een 
ander gesprek dan wanneer je het hebt 
over weerstand of oneens zijn met.  

• In een collectief overleg gaat de aan dacht 
vaak uit naar mensen met een uitgesproken 
mening. Denk erover na of je dit wilt. 
Mocht het Sinterklaasfeest toch onderwerp 
van een groot gesprek worden, richt je 
dan op de (vaak stillere) middengroep 
om te voorkomen dat de focus ligt op 
verdeeldheid en extremere opvattingen.

“Wie wat wil zeggen 
is welkom.”



 Kies het vraagstuk weloverwogen: Hoe 
regelen we dat het feest gezellig en goed is 
voor iedereen in deze school?

• Wanneer de gemoederen hoog oplopen, 
kan het gebeuren dat er discriminerende 
opmerkingen worden gemaakt. Begrens die 
opmerkingen door te zeggen dat dit niet 
acceptabel is. Maak duidelijk waarom dat 
zo is, bijvoorbeeld omdat het kwetsend of 
uitsluitend is. Sta wel open voor het verhaal 
erachter en nodig uit meer te vertellen. Zo 
blijf je in verbinding. 

De kracht van communicatie
Kies de inhoud van je boodschap door dacht. 
Laat zien dat je zorgvuldig bent in je afwegingen. 
Je wilt ouders en betrokkenen informeren, en uit 
een negatieve discussie blijven. De toon en de 
woorden die je gebruikt doen ertoe. 

• Communiceer vanuit de gezamenlijkheid. 
Het is krachtig wanneer je zegt: “In deze 
school vinden wij het belangrijk dat..” en 
“Het Sinterklaasfeest is een feest voor alle 
kinderen.” 

• Onderbouw de keuze. Help collega’s en 
andere betrokkenen om het verhaal goed 
te onderbouwen en de keuze uit te leggen 
namens de school. Natuurlijk mogen mensen 

persoonlijk een andere mening hebben, maar 
daarover moet het niet gaan. 

• Verwoord je boodschap positief. Vertel 
wat het Sinterklaasfeest moet opleveren: 
gezelligheid en plezier voor iedereen. Stap 
niet in de valkuil om uit te leggen dat het nu 
anders gaat en dat bijvoorbeeld bepaalde 
onderdelen vervallen. Je activeert dan het 
verliesgevoel en de kans bestaat dat je 
eerder te maken krijgt met weerstand. 

• Gebruik woorden die een positieve 
richting geven: samen feest vieren, kans 
voor verbinding, gezelligheid, cadeautjes, 
snoepgoed, spannend, verrassing, 
pepernoten, plezier, blijdschap etc. 
Onderbouw dat gevoel met beelden die de 
woorden ondersteunen.  



Een feest is een kans tot verbinding
Feesten vieren op school zijn kansen voor 
ontmoeting en plezier. Betrek leerlingen 
en ouders bij de organisatie. Uit onderzoek 
blijkt dat sociaal contact een belangrijke rol 
kan spelen in het creëren van vertrouwen 
en saamhorigheid. Het helpt ook bij het 
tegengaan van negatieve beeldvorming 
en vooroordelen over elkaar en daarmee 
discriminatie en uitsluiting (Allport, 1954; 
Pettigrew & Tropp, 2006) Feesten bieden 
een manier om elkaars wereld te leren 
kennen. Laat kinderen erover vertellen. Dit 
stimuleert empathie en contact.

“Wanneer je elkaar kent, 
dan helpt dat om het gesprek 
te voeren en genuanceerder 
te zijn.”

Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met Kenniscentrum Integratie 
en Samenleving (KIS) en Michiel van Dijck, directeur basisschool de Ruimte.


