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“Ik maak me sterk” 
 
 

Doelstelling/streven/missie 
 

Met kinderen, ouders en leerkrachten werkt onze school aan zelfvertrouwen en 
weerbaarheid, zodat kinderen kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en zich zo 
beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld. 
Dit leren zij in een veilig schoolklimaat en in onderlinge leerlingenrelaties. 
Ook de interactie met de leerkracht hierin is echt heel belangrijk.  
 
In de cirkel van ontwikkelingsgericht werken staat dit ook omschreven. Om je als kind te 
kunnen ontwikkelingen moet je voldoende zelfvertrouwen hebben, emotioneel vrij en 
nieuwsgierig zijn. Aan de essentiële binnenste cirkel zal voortdurend gewerkt moeten 
worden, omdat situaties steeds veranderen. Zo maken we de kinderen sterk, zodat ze zich 
staande kunnen houden binnen onze maatschappij.  
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Uitgangspunten: 
 

• Zelf doen staat voorop, wat kan ik er zelf aan doen. Probeer jezelf te veranderen en 
niet de ander! 
De hulp van de ander is daarbij onmisbaar. Anderen kunnen laten zien wat al goed 
gaat en wat nog niet. Anderen kunnen je tips of alternatieven geven. 

• Belangrijk vinden wij dat een kind zichzelf leert kennen met al het moois en minder 
moois dat het in zich heeft. Belangrijk is dat het kind leert relativeren en leert te 
kijken achter het gedrag van anderen. 

• Kinderen moeten durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden. 

• Educatief partnerschap met ouders is erg belangrijk. School licht ouders in bij 
incidenten zodat dit thuis ook besproken kan worden. Ook de symbolen van de 
methode van Fides zijn op school en thuis bekend zodat het kind met dezelfde 
symbolieken aangesproken kan worden.  

• Belangrijk is dat het kind erkend wordt in zijn gevoelens (pijn, verdriet). Het kind mag 
het erg vinden, er om huilen maar er moeten, samen met het kind, wegen gezocht 
worden om de problemen op te lossen. We nemen het kind serieus, maar lossen zijn 
probleem niet op. Dat betekent dat je als leerkracht geduld moet hebben en geloven 
dat elk kind krachten heeft die het aan kan boren. 

• We staan achter de integrale aanpak, d.w.z. dat wij aan sociale weerbaarheid werken 
als er situaties zich voordoen met de middelen, de werkwijze zoals we die 
gezamenlijk hebben afgesproken. 

• Leerkrachten zullen kaders, grenzen aan moeten geven. De leerkracht moet laten 
zien dat hij/ zij ergens voor staat, respect hebben voor jezelf en de afgesproken 
regels. Leerlingen leren zo dat niet alles kan, het goed is te overleggen, dat er fouten 
gemaakt mogen worden, dat er soms consequenties uit voort moeten vloeien. 

• Belangrijk is om kinderen positief te benaderen, complimenten, vertrouwen te geven 
en laten merken dat je in hem gelooft. 

• Je mag jezelf zijn, ook al is dat “saai” volgens de ander. Doe recht aan jezelf en wordt 
niet die meeloper. 

• “Als iemand van ons niet gelukkig is, is niemand gelukkig”. Met elkaar zorgen we dat 
iedereen het gevoel heeft er toe te doen.  

 
De belangrijkste regels van onze school zijn: 
 

1. Er hangt een veilige sfeer en we hebben respect voor elkaar. 
2. Onderlinge leerlingrelaties moeten goed zijn en iedereen heeft het gevoel  

“Ik hoor erbij “. 
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EHBE koffer en symbolen. 
 
Om te kunnen werken aan onze missie en visie werken we met de methode “ik maak met 
sterk” van Fides. De symbolen die in deze methode worden gebruikt bevinden zich in een 
zogenoemd EHBE koffertje (Eerste Hulp Bij Emoties). Dit koffertje is in iedere groep en zo 
waarborgen we de doorgaande lijn.  
 

 
 
 
Omschrijvingen van wat er in de koffer zit: 
 

1. Ballon  
De ballon geeft eigenlijk ons zelfvertrouwen weer. We 
spreken over: 
0 ballonnen: Je bent erg onzeker en kruipt in je schulp. 
Dit is ook te zien in je lichaamshouding. Afgezakte 
schouders, je kijkt naar de grond. Je stem is te zacht. Je 
komt onzeker over.  
1 ballon: Je hebt zelfvertrouwen. Je praat duidelijk 
verstaanbaar, je staat recht en je durft te zeggen wat je 
vindt.  
10 ballonnen: Je hebt alles teveel. Te harde stem, je ballon is te ver opgeblazen. Je 
doet stoer of slaat van je af. Je wilt niet laten zien dat je eigenlijk net zo onzeker bent 
als de 0 ballonnen. Je overschreeuwt jezelf.  
 
Het streven is om kinderen 1 ballon te laten zijn tijdens bijvoorbeeld een kring, maar 
ook tijdens meningsverschillen of conflictjes op het schoolplein. Ook het inzicht dat 
reageren met 10 ballonnen eigenlijk hetzelfde is als 0 ballonnen is voor kinderen een 
eyeopener.  
 

2. Jas         
In opvolging van de ballon wordt in de bovenbouw gewerkt 
met de jassen. In je zit een kapstok met alle jassen. Een stoere 
jas, een verlegen jas etc. De rol die iemand aanneemt bepaalt 
welke jas hij aan heeft. Bedoeling is dat kinderen inzicht 
krijgen in zichzelf en de ander. Om zo te werken voorkomen 



4 
 

we dat we allen een oordeel uitspreken. We brengen ze tot zelfinzicht en openen op 
een speelse en dus kinderlijke manier de mogelijkheid naar ander gedrag. 

 

3. De sleutelbos 
Om problemen op te lossen heb je een passende sleutel 
nodig. Blijven proberen en niet opgeven, gebruik 
verschillende strategieën. Een sleutel valt op, deze is van 
mij: Ik geloof in mezelf, ik ben goed zoals ik ben met 
goede en minder goede kanten. Dit is de eerste sleutel 
die we nodig hebben om te zoeken naar een andere 
goede, passende sleutel voor het probleem. 
 

4. 100% ik 
Doel is een reëel en evenwichtiger zelfbeeld te creëren. Naar 
jezelf kijken; waar ben ik goed in en waar ben ik minder goed in. 
Acceptatie van je kwaliteiten, maar ook van je leerpunten kan 
je een gelukkiger mens maken. Dit met elkaar bespreken geeft 
ook inzicht in de kwaliteiten van anderen. Het besef dat 
iedereen kwaliteiten heeft, maar ook dingen die ze moeilijk 
vinden.   

 

5. Rugzak  
De rugzak zet je in om kinderen duidelijk te maken dat je gedrag 
en dat van anderen ergens vandaan komt. De rugzak leert je naar 
jezelf kijken, wat jouw aandeel is en naar hetgeen je bij de ander 
kunt laten, waar jij geen direct aandeel in hebt. Ook leer je je 
rugzak leeg te maken.  

 

6. Domino 
De domino beeldt meeloopgedrag uit en geeft daarmee 
inzicht in groepsprocessen. Met voldoende moed en 
zelfvertrouwen lukt het je steeds beter om je niet mee 
te laten voeren, maar om “eruit te stappen”. 

 
 

7. Matroesjka 
Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we 
veel leren.  
Maar is het nodig om me alles aan te trekken wat me 
overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen moeten me 
diep vanbinnen raken, wil ik er iets van leren, iets mee 
doen. Welke dingen moeten me juist niet diep vanbinnen 
raken, wil ik er iets van leren? Anders gezegd wat kan ik van me buitenste poppetje 
laten glijden?  
Deze geeft aan de mate waarin je door iets geraakt voelt en met andere kinderen kun 
je bespreken of het daar thuis hoort. Het grootste poppetje staat voor de buitenkant. 
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Hoe kleiner het poppetje, hoe dichter je bij het allerkleinste van de mens komt, hoe 
gevoeliger het ligt, teer en kwetsbaar. 
 

8. Ojee/okee  
Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wat 
denken we en waarom denken we zo, denken we wel gezond? 
Het ojee/okee kastje stelt onze hersenen voor. Negatieve 
gedachtes leiden vaak tot negatieve acties. Je gaat geloven in je 
negatieve gedachten en dan lukken dingen ook niet. Door die 
negatieve gedachtes om te zetten in positieve gedachtes lukken 
dingen ook beter en misschien zelfs wel helemaal.  

 

Wat gaat dat concreet inhouden voor de gehele school? 
 

• Werken aan sociale weerbaarheid doen we niet alleen gepland maar ook op de 
momenten waar dat nodig is. 

• We gebruiken dezelfde bovengenoemde symbolen, vanaf groep 1-2 t/m groep 7-8. 
Dit vormt de rode draad en is herkenbaar voor de leerlingen. 

• Sociale weerbaarheidstrainingen maken we op maat.  

• In iedere klas is er een EHBE-koffer, Eerste Hulp Bij Emoties-koffer, met daarin de 
symbolen. Deze koffer wordt gebruikt om de symbolen aan te leren en bij 
gebeurtenissen. Denk aan verdriet, conflicten etc. 

• Leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel staan als “model” in de groep, 
maar ook daarbuiten, denk aan buitenspelen of uitstapjes. Alle leerkrachten en 
onderwijsondersteuners spreken leerlingen aan op gedrag als dat nodig is. De 
kinderen moeten voelen dat alle “neuzen” dezelfde kant op staan. Ook van 
stagiaires wordt dit verwacht. 

• De onderwijsbehoeften (ook op het gebied van sociale weerbaarheid) worden per 
leerling beschreven in een pedagogisch didactisch overzicht. Dit overzicht wordt 
regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  

• Wanneer de kinderen naar een nieuwe leerkracht gaan worden ze uitgebreid 
besproken tijdens de “warme overdracht”. Zo waarborgen we ook weer de 
doorgaande lijn.  

• We maken de ouders bekend met onze missie en visie. In de nieuwsbrief 
communiceren we naar ouders, zodat een educatief partnerschap gecreëerd kan 
worden op het gebied van sociale weerbaarheid. Dit kunnen bijvoorbeeld uitleg van 
de symbolen zijn.  

• Ouders worden ingelicht bij incidenten. Dit zodat zij voorvallen ook thuis 
bespreekbaar kunnen maken.  

• Er worden ouderavonden georganiseerd op het gebied van sociale weerbaarheid. 
Hierbij schakelen we ook regelmatig Fides in.  

• Leerkrachten worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van sociale 
weerbaarheid, zodat de kennis up to date blijft.  

• We brengen relevante gegevens in kaart van individuele leerlingen en groepen. Dit 
doen we met HOREB en klimaatschaal.  
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Communicatie naar ouders:  
 

A. Op de website gaat u de symbolen terug vinden.  
B. Er worden ouderavonden georganiseerd met als thema sociale weerbaarheid, sociale 

redzaamheid, sociale media en hoe daarmee om te gaan etc.  
C. Tijdens rondleidingen, in de schoolgids en tijdens leerling/oudergesprekken wordt dit 

als structureel onderdeel meegenomen.  
D. In het portfolio van het kind komen onderdelen van de EHBE koffer terug met daarbij 

een reflectie van het kind. Denk bijvoorbeeld aan de ik-tekening.  
E. Let op signalen die uw kind afgeeft. Heeft u het idee dat er iets aan de hand is, trek 

aan de bel. Hierbij is de leerkracht het eerste aanspreekpunt.  
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Bijlagen 1: 5 sporen aanpak 
We werken op ‘t  
 

1. Steun bieden aan het kind dat gepest wordt 
Medeleven tonen, luisteren en vragen: hoe en door wie wordt er gepest? 
Nagaan hoe de leerling zelf reageert, wat doet hij/zij voor, tijdens en na het pesten. (huilen 
of heel boos worden is vaak een reactie die een pester wil uitlokken).  
De leerling in laten zien hoe je op een andere manier kunt reageren (de gepeste 
weerbaarder maken).  
Zonodig zorgen dat het kind hulp krijgt (sociale weerbaarheidstraining). 

2. Steun bieden aan het kind dat zelf pest 
Praten, zoeken naar een reden van het ruzie maken/pesten (baas willen zijn, jaloezie, 
verveling, buitengesloten voelen. (bij aanhoudende incidenten incidentendossier laten 
invullen).  
Laten inzien wat het effect van zijn/haar gedrag is voor de gepeste. 
Excuses laten aanbieden.  
Contact tussen ouders en school.  
Inleven in het kind: waardoor reageert het kind zo… 
Zonnodig inschakelen van (externe) hulp: bijvoorbeeld individuele Fides training, GGD, CJG 
etc.  

3. De volgers in het pesten betrekken bij mogelijke oplossingen 
Met de kinderen praten over pesten en hun eigen rol daarbij. Dit kan doormiddel van het 
EHBE koffertje in de klas.  
Met kinderen ook bespreken wat mogelijke oplossingen zijn en bespreken wat hun rol daarin 
kan zijn.  

4. Steun bieden binnen de school 
Bijscholing op het gebied van sociale weerbaarheid. 
Leerkrachten overleggen met elkaar en zorgen ervoor dat ze “dezelfde taal” blijven spreken.  

5. Steun bieden aan de ouders 
We nemen de signalen van ouders serieus, gaan met ze in gesprek.  
We bespreken het als er sancties zijn opgelegd.  
We helpen ouders met tips mbt tot sociale weerbaarheid.  
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