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Pauzestewards in leerjaar 3

extra

Onze school is er voor de leerlingen. De school is een omgeving die hen helpt om te leren voor later. In dat leren
hoort in onze ogen ook de verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving en voor elkaar. We mogen samen trots
zijn op onze schone en respectvolle school.
Wie worden Steward?
De leerlingen uit leerjaar 3 worden steward en hebben allemaal in een groep van acht leerlingen een week lang de
verantwoordelijkheid voor de pauzes. Ze spreken waar nodig andere leerlingen aan op hun gedrag. Deze benadering
gebeurt vanuit het principe van gelijkwaardigheid en de toon is positief. Zij worden daarbij met raad en daad bijgestaan door de conciërges en de surveillerende docenten.
Het voordeel van het inzetten van leerlingen als Steward is dat zij de taal van de leerlingen spreken. Tevens zien de
Stewards vanuit een ander perspectief hoe medeleerlingen zich gedragen. Eén school, samen één en dus ook sámen
verantwoordelijk.
Voorbereiding
Alle leerlingen hebben afgelopen week een training van 0p ijgen weize, een organisatie die gespecialiseerd is in
voorbereidingstrajecten rond dit thema (Zie www.oijw.nl).
Deze trainingen focussen zich op normen en waarden, creëren draagvlak voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het leefklimaat, waardoor aanspreken van elkaar een voedingsbodem krijgt.
Tegelijkertijd zijn de leerlingen geïnstrueerd hoe zij iemand op een constructieve manier aan kunnen spreken. Door
een klimaat te creëren waar aanspreken normaal is, gaan leerlingen automatisch ook positiever reageren als zij
aangesproken worden.
Vragen die in deze training aan bod kwamen:
• Hoe gedragen we ons tegenover elkaar?
• Hoe spreken we elkaar aan?
• Hoe zorgen we met elkaar dat de school en de schoolomgeving opgeruimd blijven?
• Hoe stellen we ons op tegenover gasten en bezoekers?
• Hoe accepteren en respecteren we elkaar?
• Hoe tonen we respect voor de spullen van een ander?
Certificaat
De leerlingen die de taak Steward met goed gevolg
hebben doorlopen en de geleerde sociale vaardigheden kunnen toepassen, krijgen een ‘schoolstewardcertificaat’. Deze ervaring helpt de leerlingen zich
maatschappelijk te ontwikkelen en te laten zien dat ze
in staat zijn successen te bereiken.
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