Leerlingbemiddeling op het CLV
Leerlingbemiddeling helpt echt!
Ruzies en irritaties – ze komen in elke klas voor. Soms gaat het vanzelf over. Maar soms gaat
het van kwaad tot erger en wil je dat er een oplossing komt. Maar hoe? Op het CLV zijn we
begonnen met een nieuw fenomeen: leerlingbemiddeling.
Wat is leerlingbemiddeling?
Bij leerlingbemiddeling worden leerlingen zelf ingezet om ruzies en conflicten tussen leerlingen te helpen
oplossen. Deze leerlingen worden leerlingbemiddelaars genoemd. Sinds 2009-2010 heeft het CLV elf
leerlingbemiddelaars in klas 3. Zij hebben een training gevolgd om ruzies en conflicten te helpen oplossen.
Wat doen leerlingbemiddelaars?
Wanneer een leerling een conflict heeft, kan hij/ zij het probleem voorleggen aan een leerlingbemiddelaar en
om hulp vragen bij de oplossing. De leerlingbemiddelaar vraagt vervolgens of de andere partij ook wil
deelnemen aan het bemiddelingsproces. Als dat het geval is, krijgt de tweede partij de gelegenheid om
zijn/haar persoonlijke versie van het verhaal te vertellen. Nadat beide verhalen apart gehoord zijn, voert de
leerlingbemiddelaar het bemiddelingsgesprek met alle betrokkenen. In dit gesprek worden afspraken gemaakt
om in de toekomst een soortgelijk conflict te voorkomen en om weer op een normale manier met elkaar om te
gaan.
Waarom werkt leerlingbemiddeling zo goed op scholen?
Leerlingbemiddeling werkt goed op scholen. De bemiddelaars zijn ongeveer even oud als de leerlingen
waarvoor zij bemiddelen. Zij begrijpen dus wat er aan de hand is. Met elkaar leren zij hoe je ruzies en conflicten
op een goede manier kunt oplossen. Leerlingbemiddelaars zijn onpartijdig en delen geen straffen uit: zij
luisteren naar beide kanten van het verhaal, spreken geen oordeel uit en proberen de betrokken partijen te
helpen in het zoeken naar oplossingen. De leerlingbemiddelaars worden ingeschakeld door leerlingen die een
conflict of ruzie hebben en dit bespreekbaar willen maken.
Stel… uw kind heeft ruzie of een conflict, hoe kan hij/zij in contact komen met een leerlingbemiddelaar?
Dat kan heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar leerlingbemiddeling@clv.nl. Vermeld naam en klas
en een van de leerlingbemiddelaars zal dan contact met hem/haar opnemen. Natuurlijk kan uw kind ook de
mentor benaderen, deze kan uw kind dan doorverwijzen naar leerlingbemiddeling.

Contactpersoon: Inge Boef, coördinator van het project leerlingbemiddelaars , i.boef@clv.nl / telefoon (0318)
500 621

