
Herstelgericht werken 



• Vanuit een veranderende doelgroep, waarbij steeds meer agressie en 
conflicten op de voorgrond traden, was duidelijk dat enkel 
sanctioneren niet het gewenste effect had. Er was nood aan een 
alternatieve manier om met conflictsituaties om te gaan, vandaar de 
evolutie richting herstelgericht denken/handelen.



Preventiepiramide (J. Deklerck)

Bron: Declerck, J. Preventiepiramide
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herstellen van relaties







FEESTEN 1 FEESTEN 2 

MATERIAAL: Bijlage 1: Extra info over enkele feesten MATERIAAL: bijlage 2: kerstquiz

Opener: Wat vind je leukst: Kerstavond of Oudejaarsavond? Opener: Wat wens je voor jezelf voor 2013? Een voornemen?

Aanduiden straatkuiser en pauzelokaal (zie lijst)

Thema: Feesten

Maak een lijst van alle feesten die je kent. Op welke datum? Voor wie? Wat wordt er gevierd? Doe jij er aan mee? 
Ken je iemand?
Schrijf op het bord…

Ken je deze?
 Suikerfeest       
 Offerfeest
 Chanoeka (9-16 december )  
 Winterzonnewende (Dong Zhi)
 Kerstmis
 Onnozele Kinderen (28 december 2012 martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem die op 

gezag van koning Herodes de Grote werden vermoord.)
 Oudejaarsavond
 Nieuwjaarsdag
 Verlichting van Boeddha
 Driekoningen
 Vrijdag de dertiende
 Makar Sankranti
 Wereldreligiedag
 Martin Luther King-dag

(De Martin Luther Kingdag is een Amerikaanse feestdag die de Afrikaans-Amerikaanse dominee dr. Martin 
Luther King jr. eert. De feestdag valt jaarlijks op de derde maandag van januari, rond de tijd van de 
verjaardag van King, op 15 januari.)

Wie zoekt andere feesten op internet? Chinese, … http://www.beleven.org/feest; Wikipedia; 

Aanduiden straatkuiser en pauzelokaal (zie lijst)

Thema: Feesten

Werk verder aan de oplijsting van de feesten die je kent. Zie gisteren…

Reserve: kerstquiz (zie bijlage)

Afsluiter: Wat doe je op kerstavond? Afsluiter: Wat doe je met oudejaarsavond?

http://www.beleven.org/feest/chanoeka_inwijdingsfeest
http://www.beleven.org/feest/feest_van_de_winterzonnewende_china
http://www.beleven.org/feest/kerstmis
http://www.beleven.org/feest/onnozele_kinderen
http://www.beleven.org/feest/oudejaarsavond
http://www.beleven.org/feest/nieuwjaarsdag
http://www.beleven.org/feest/verlichting_van_boeddha
http://www.beleven.org/feest/driekoningen_epifanie
http://www.beleven.org/feest/vrijdag_de_dertiende
http://www.beleven.org/feest/makar_sakranti_india
http://www.beleven.org/feest/wereldreligiedag
http://www.beleven.org/feest/martin_luther_king_dag
http://www.beleven.org/feest










Herstelgerichte vragen

• Wat is het feit? De kwetsing?

• Hoe heeft het je geraakt?

• Wat is uw verantwoordelijkheid? Wat kan je inzet zijn? 

• Wat verwacht je van de ander?





Een herstelgerichte school laat zich kenmerken door:

• een veilig leef- en leerklimaat gecreëerd door voldoende 
structuur gekoppeld aan gepaste zorg, 

• waarbij open en geweldloos gecommuniceerd wordt en 

• waarbij alle leden van de schoolgemeenschap (leerlingen, leraren, 
ondersteunend personeel, ouders, CLB, partners, overheid,...) 
consequent geappelleerd worden tot het nemen van 
verantwoordelijkheid bij het opbouwen, onderhouden en 
herstellen van relaties.



Meer info

• www.ligand.be

• Boek Samen wijs! Ligand.

http://www.ligand.be/

