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1.  Prettig omgaan met elkaar. 

Kinderen weten eigenlijk heel goed wat prettig en wat niet prettig is in de omgang. Maar 
door ruzies die niet opgelost worden, kinderen die ongestraft hun gang kunnen gaan en 
door onrechtvaardig behandelen van kinderen door leerkrachten kan prettige omgang 
omslaan in vervelend en storend gedrag. Eigenlijk wil geen elk kind vervelend zijn in de 
omgang, maar kinderen weten vaak niet hoe ze een ruzie moeten oplossen. De school 
helpt hen met behulp van “Prettig omgaan met elkaar” hoe ze dit kunnen doen.  

 
Onze belangrijkste omgangsregel is dat we allemaal prettig omgaan met elkaar. Dit is 
een gemakkelijker woord voor respect hebben voor elkaar. Kinderen leren we ook om 
niet prettige omgang te benoemen naar de ander en te vragen daarmee te stoppen. We 
maken kinderen daardoor weerbaar.  

 
 
 
 
 
 
 
2. Effectieve conflicthantering 
 Het doel van “Prettig omgaan met elkaar” is dat kinderen leren hoe ze goed kunnen 

spelen en samenwerken. Daarbij is het heel belangrijk dat de kinderen weten wat ze 
moeten doen als ze ruzie krijgen. Dit noemen we effectieve conflicthantering. Een ruzie 
op zich is niet erg. Daar kun je veel van leren, maar ruzies die uit de hand lopen of maar 
niet ophouden kunnen de omgang ernstig verzieken. Bij het oplossen van ruzies zijn 
twee zaken belangrijk: de regels die de school hanteert en het kunnen praten over 
een ruzie. Beide zaken worden de kinderen aangeleerd.  

 
3.  De drie hoofdregels: deze hangen in elke groep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op onze school gaan 

we op een correcte 

manier  met elkaar om. 

  

Het is belangrijk dat 

kinderen duidelijk 

aangeven wat ze niet 

willen. 

De correcte omgangsregel  

Het kunnen toepassen van de regels bij een ruzie noemen we 

correcte omgang. Correcte omgang zorgt ervoor dat alle 

kinderen zich veilig voelen op school. 

De prettige omgangsregel 
Op onze school gaan we op een prettige manier met elkaar om. 
Dit is de belangrijkste omgangsregel op school. En maakt 
eigenlijk alle andere regels overbodig. 
 

De eigen bijdrageregel 
Elk kind verbetert de omgang met elkaar. We verwachten van 
elk kind dat het een actieve bijdrage levert aan het verbeteren en 
in standhouden van de prettige omgang met elkaar.  
 
 

Op onze school gaan 

we op een prettige 

manier  met elkaar om. 

 

Ik verbeter de omgang 

tussen kinderen.  

Een voorbeeld van 
niet prettig gedrag 
gedrag 
Toepassen van de 
rode hoofdregel 
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4.  De 7 hulpregels bij correcte omgang 
 Hieronder geven we de 7 regels die er voor zorgen dat alle kinderen op school correct 

met elkaar omgaan. Als sommige zaken niet duidelijk zijn dan neemt u contact op met 
de leerkracht van uw kind. U wordt daarover altijd te woord gestaan.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Het gemakkelijke ruziegesprek 
 Het kunnen praten over een ruzie, leren we de kinderen met behulp van het 

gemakkelijke ruziegesprek. Het gemakkelijke ruziegesprek vindt altijd op 
dezelfde manier plaats. Daarom is het voor kinderen en leerkrachten 
gemakkelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

   

Een kind probeert 

eerst zelf de ruzie op 

te lossen. 

Lukt dit niet dan gaat 

het naar de leerkracht. 

De leerkracht helpt het 

kind altijd. 

Deze regel drukt uit 

dat lichamelijk 

geweld taboe is! 

Kinderen komen 

altijd als ze weten dat 

ze rechtvaardig 

behandeld worden.  

Kinderen moeten 

komen als ze 

gehaald worden. 

De twee kinderen die 

ruzie hebben, hebben 

het recht om rustig met 

elkaar te praten.  

Bij een ruzie praten 

we altijd met elkaar 

om de ruzie op te 

lossen.  

Ieder kind moet een 

eigen bijdrage leveren 

om de omgang te 

verbeteren. 

Kinderen en leerkracht 

staan altijd op dezelfde 

manier met elkaar te 

praten. Belangrijk! 

De melder begint 

altijd het gesprek met 

een vraag.   

Het andere kind geeft 

daar een antwoord 

op.  
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6.  Het wellis-nietis-gesprek.  
Een heel bijzondere vorm van een ruziegesprek is het wellis-nietis-gesprek. Dit 
passen sommige kinderen toe als ze denken daar voordeel mee te halen. In het 
verleden lukte dit vaak. We gaan als volgt om met een wellis-nietis-ruzie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
   

  
 

Het andere kind moet 

een tegenvraag stellen.  

De melder geeft hierop 

weer een antwoord. Dit 

kan weer een tegen-

vraag opleveren. 

Door het beantwoor-

den van vragen en het 

stellen van tegen-

vragen ontstaat een 

vraag-antwoord-ketting.  

Door de vraag-

antwoord-ketting wordt 

meestal duidelijk wat  

er gebeurd is. 

 

Sommige ruzies 

eindigen in wellis-nietis 

antwoorden. Dit 

gebeurde vaak omdat 

een kind denkt hieruit 

voordeel te halen. 

De leerkracht zegt stop 

na een keer wellis-

nietis. We gaan daar 

niet mee door.  

De leerkracht schrijft 
in een logboekje 
alleen op dat het  
een wellis-nietis-ruzie 
is. De leerkracht 
geeft dit aan met  
een “?”.  

Staat een kind drie 
keer in het logboekje 
met een “?” dan is er 
sprake van een 
wellis-nietis-ketting  

De conflictjuf ( zie ook 

no. 8) kijkt regelmatig 

in het logboekje om 

uit te zoeken of er een 

wellis-nietis-ketting is.   

Is er sprake van een 

wellis-nietis-kind dan 

gaat de conflictjuf 

hiermee praten. 

Meestal helpt dit heel 

goed. Er is nu sprake 

van sociale controle.     

Blijft een kind 

hardnekkig volhouden, 

dan volgt daar bij de 

volgende wellis-nietis-

ruzie straf op.    
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7.  De drie ruziekettingen 
 Een ruzieketting is een ruziegedrag van een kind dat maar blijft voorkomen. Een 

voorbeeld van een ruzieketting, dat we al kennen is de de wellis-nietis-ketting. Doordat 
we met ruziekettingen werken kunnen we laten zien aan een ruziekind wat het aan het 
doen is en wat de gevolgen hiervan zijn. Voor de slachtoffers kunnen we daardoor met 
uitgestelde rechtvaardigheid werken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  De conflictjuf of conflictmeester 

Voor gemak zeggen we hier in de tekst conflictjuf, maar we bedoelen ook daarmee de 
conflictmeester als er op school een conflictmeester is. De conflictjuf of conflictmeester 
is een teamlid die erop toeziet dat de afspraken met betrekking tot “Prettig omgaan met 
elkaar” worden nageleefd door de teamleden. De kracht van Sociale Sterke Groep is dat 
alle leerkrachten bij het oplossen van ruzies voor kinderen hetzelfde doen. Een heel 
belangrijke taak is dat de conflictjuf de kinderen met een ruzieketting helpt en zich bezig 
houdt met buitenschoolse ruzies (zie no. 9). De conflictjuf lost geen ruzies op tussen 
kinderen, dat doen de leerkrachten zelf!    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 

 

We noemen iets pas 
een ruzie-ketting als 
het drie keer 
voorkomt. Dan is er 
sprake van een 
patroon.  

Wij zijn op zoek naar 
ruziekettingen. Er zijn 
drie ruzie-kettingen 
die vaak voorkomen. 
We blijven dus  niet 
hangen in 
onopgeloste ruzies.   

  

Omdat we op zoek 
zijn naar ruzie-
kettingen, kunnen 
sommige kinderen 
niet meer hun gang 
gaan. We hebben de 
sociale controle 
hersteld.     

Het is vervelend voor 
een kind als het 
andere kind ontkent 
iets gedaan te 
hebben. Door de 
ruziekettingen en de 
straf die daarop volgt  
is er toch sprake van 
eerlijkheid.  

De conflictjuf kijkt 
regelmatig in het 
logboekje om uit te 
zoeken of er een  
wellis-nietis-ketting 
is.  Daarom is het 
belangrijk dat 
leerkrachten de 
ruzies opschrijven! 

We hebben al gezien 
dat er drie 
belangrijke ruzie 
kettingen zijn.    

De conflictjuf gaat 
altijd eerst praten met 
een kind met een 
ruzie-ketting. Daarna 
worden er afspraken 
gemaakt, die later 
weer besproken 
worden met het kind.   

Heel belangrijk is dat 
kinderen die zich 
onrechtvaardig 
behandeld voelen 
zich mogen melden 
bij de conflictjuf. De 
juf luistert altijd naar 
de kinderen en doet 
daar iets mee.  
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9.  Straf 
Het is belangrijk voor kinderen om aan te geven dat bepaald gedrag niet kan en dat dit 
gevolgen heeft in de vorm van straf. Er zijn overtredingen waar altijd straf opvolgt. Dit 
noemen we de 100% regels. De straf is niet meer afhankelijk van de leerkracht of van de 
onderhandelingsruimte van kinderen. De 100% regels moeten heel duidelijk zijn voor 
kinderen en leerkrachten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Wanneer 

krijgt een 

kind straf? 
 

 

 

 

Als kinderen een 
100% regel over-
treden dan gaan ze 
naar de time-outplek. 
Ze mogen even niet 
meedoen en moeten 
nagaan hoe ze het 
volgende keer beter 
kunnen doen.   

We houden een ruzie 
zo klein mogelijk. Dit 
betekent dat zich 
niemand van de 
kinderen zich met 
een ruzie mag 
bemoeien. We heb-
ben ook geen infor-
matie van andere 
kinderen nodig.  

 

Dat kinderen bij 
onenigheid schelden 
is op zich niet zo erg 
als er maar geen 
ruzieketting ontstaat.  
Er volgt een gesprek 
en dit wordt opge-
schreven in het 
logboek.       

Er zijn twee 
uitzonderingen op 
schelden. Er volgt 
altijd straf bij het 
uitschelden van een 
kind vanwege een 
lichamelijke handicap 
(100% regel).   

De tweede 
uitzondering is 
discriminerende 
opmerkingen. Dit is 
eveneens een 100% 
regel. In de kring 
wordt met de 
kinderen het waarom 
besproken.    

Bij lichamelijk geweld 
altijd straf. We 
accepteren dit niet op 
onze school. 
Daardoor voorkomen 
we dat de omgangs-
vormen verruwen.  

Voor deze twee 
ruziekettingen geldt 
voor een bepaalde 
periode bij een  
oververtreding 
de100% regel. Dit 
regelt de conflictjuf 
met het betreffende 
kind.  

Bij ernstig lichamelijk 
geweld speelt 
genoegdoening een 
grotere rol. Vandaar 
dat de straf hier 
zwaarder is.    

Nablijven is direct na 
schooltijd. Kan dit echt 
niet wordt er direct een 
nieuwe dag met ouders 
vastgesteld. 
Ouders worden door de 

administratie gebeld.  

 

Bij kinderen die veel licht 
fysiek geweld plegen 
werkt de time-plek 
onvoldoende. Er kan 
gebruik gemaakt worden 
van de zware straf.      
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9. Buitenschoolse ruzies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. De sociokring 
De conflicthantering bestaat uit het hanteren van regels en het kunnen praten over ruzies. 
Nog belangrijker vinden we dat alle kinderen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de 
omgang. Dit doen we met behulp van de sociokring: het hart van prettig omgaan met elkaar! 
In de sociokring worden geen ruzies besproken! Die zijn als het goed is al opgelost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e 

 
  

 

 

 

1. Wat ging goed?

2. Wat kan beter?

3. Wij zijn de besten?

de sandwichkring

 

Buitenschoolse 
ruzies kunnen een 
bron van conflicten 
zijn. De conflictjuf 
bespreekt deze 
ruzies met de 
kinderen.  

Als een kind een 
buitenschoolse- 
ruzieketting om blijft 
houden, onderneemt 
de school acties in 
het belang van het 
slachtoffer.  

Het belangrijkste is 
dat de conflictjuf met 
beide kinderen praat. 
Meestal is dit 
voldoende (herstel 
sociale controle).    

Wij vinden het 
belangrijk dat elk kind 
een bijdrage levert 
aan de prettige 
omgang op school.  

Een kind mag zich bij 
de conflictjuf melden. 
Bij een buitenschool-
se ruzie kunt u als uw 
kind niet durft de leer-
kracht bellen. Zij 
helpt dan uw kind dit 
wel te durven.  

Omdat de sociokring 
voor alle groepen op 
hetzelfde moment 
plaats vindt, kunt u 
daar ook met uw 
kinderen over praten.     

De sociokring vindt 
altijd volgens 
hetzelfde ritme 
plaats. Dit schept 
vertrouwen en veilig-
heid voor ieder kind.     

We beginnen altijd 
met wat gaat goed. 
Daardoor ontstaat er 
een positieve sfeer in 
de groep. En kan een 
kind beter nadenken. 

Daarna gaan de 
kinderen samen een 
verbeterpunt 
bespreken.  

Een voorbeeld hoe 
dit kan. Kinderen 
werken met het 
verbeterdoosje om 
verbeterpunten te 
vinden.       

Het verbeterpunt van 
de week wordt op het 
verbeterbord ge-
schreven. De kinder-
en werken daar de 
komende week aan.    

  

 

 

 

De kring wordt 
afgesloten met een 
yell of lied. Dit geeft 
een goed gevoel en 
versterkt de groeps-
geest.    
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12. Eigen bijdrage: verbeterdoosje en OK-thermometer  
 Het is belangrijk dat kinderen betrokken worden bij hun eigen leerproces. Dit doen we 

met behulp van het verbeterdoosje. De leerkracht heeft zelf altijd een verbeterpunt achter 
de hand als het verbeterpunt van de kinderen te oppervlakkig is. Dan zijn er die week 
twee thema’s. Door deze werkwijze hebben de leerkrachten geen methode nodig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 

 

Een week later wordt 
samen nagegaan of 
het verbeterpunt is 
gehaald.  

Dit verbeterpunt 
wordt op een strook 
geschreven en in de 
gouden doos gedaan.  

De kinderen kunnen 
u vol trots laten zien 
waar ze aan gewerkt 
hebben.  

Het kan gebeuren dat 
een verbeterpunt na 
verloop van tijd 
herhaald moet 
worden. Dat is 
helemaal niet erg.  

De derde eigen 
bijdrage is dat 
kinderen actief op 
zoek gaan naar 
verbeterpunten.      

U kunt uw kind 
daarbij stimuleren om 
dit te doen.  

Kinderen worden op 
deze manier 
verantwoordelijk voor 
het omgangsklimaat 
op school.       

Spannend welk kind 
aan de beurt is.  

 

De vierde eigen 
bijdrage gaat over het 
welzijn van uw kind 
en het welzijn van de 
groep.        

 
  

Ieder kind in de groep 
vult de thermometer 
in. Belangrijk is dat 
uw  kind nagaat of 
het zich prettig voelt!  

De leerkracht 
bespreekt minimaal 
alle -6 scores om 
samen met uw kind 
op zoek te gaan naar 
verbeteringen. 

Met deze OK-groeps-
thermometer kan de 
dag geëvalueerd 
worden.  Een 
weekoverzicht laat 
zien hoe de week 
verlopen is.       


