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 Vredeshoekje 
 
Naar: Wereldwerkplaats vzw en Vormen vzw, Krekelboek: ideeënboek voor 
KinderRechtenEducatie in Kleuter- en Lager onderwijs 
 
Leeftijd: 6-9 jaar 
Duur: nvt 

 
Doelen 

 
Kinderen leren om conflicten zo zelfstandig mogelijk geweldloos op 
te lossen. 

Kinderrechten Recht op veiligheid en bescherming, recht op participatie, recht op 
kwaliteitsvol onderwijs, recht op privacy 
http://www.kinderrechten.be 

Kinderrechten-
waarden 

Respect voor elke mens, respect voor verschillen, 
verantwoordelijkheid nemen, iedereen is gelijkwaardig, solidariteit 
en verbondenheid, geweldloosheid 

Kinderrechten-
vaardigheden 

Opkomen voor eigen mening, goed luisteren naar anderen, zich 
inleven in iemand anders, zelf problemen oplossen, een eigen 
standpunt innemen, het standpunt van iemand anders durven in 
te nemen, initiatief nemen, praten over gebeurtenissen, 
verantwoordelijkheid opnemen, om hulp vragen en hulp bieden, 
opkomen voor de rechten van anderen 

Materialen • Generatie K aflevering XL 2 candid “Voorkruipers”:  
https://youtu.be/UASAYCN8s_w 
• Infrastructuur en decoratie om een rustig hoekje in te richten 

Vooraf • Maak de link met Generatie K: kan je zonder geweld te gebruiken 
reageren op zulke voorkruipers? 
• Bespreek je plannen binnen je school. Werk samen met collega’s 

om dit project te realiseren. 
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Verloop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hou een kringgesprek met je klas om te bespreken wat een 
vredeshoekje is en hoe jullie dit samen vorm kunnen geven: 
o Vind je het leuk om een spel te winnen? En om te verliezen?  
o Wat doe je als iemand anders wint? Wat doe je als iemand 

anders verliest? 
o Hoe voel je je als je ruzie hebt? 

• Leg uit dat je een vredeshoekje wil inrichten, waar de kinderen - 
onder begeleiding (van oudere kinderen of een volwassene) - 
hun conflicten constructief leren oplossen. 
o Dat vredeshoekje kan ingericht worden op de speelplaats, in 

de klas, tussen 2 klassen… Zolang het er maar redelijk rustig 
is. 

o Zo kan je leren dat iedereen voor zijn/haar rechten mag 
opkomen, maar dat iedereen tegelijkertijd ook oog moet 
hebben voor de rechten van anderen. 

• Brainstorm samen met de kinderen hoe jullie vredeshoekje eruit 
zal zien en wat daar allemaal voor nodig is. 
• Realiseer de oprichting van het vredeshoekje samen met de 

kinderen. 

Eindtermen Mens en maatschappij 
Mens: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 
Maatschappij: 2.7, 2.13 
Tijd: 3.1 
Ruimte: 4.8,4 .14, 4.15 
 
SoVa 
Domein relatiewijzen: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 
Domein samenwerking: 2 
Domein samenwerking: 3 

 
 
 


