
Herstelmuur

Pijler

(Herstel van) relatie

Doel

Kinderen leren om de relatie met anderen te herstellen, waarbij je hen op passende wijze

kunt begeleiden als kinderen hiertoe (nog) niet zelf in staat zijn.

Benodigdheden

● Startactiviteit (groepsgesprek over herstel en herstelgebaren);

● Camera voor het maken van foto’s van de herstelgebaren (met de kinderen);

● Een zichtbare en toegankelijk plek in het lokaal waar de herstelmuur komt;

Werkwijze

1. Je bespreekt de kinderen het belang van een goede relatie met elkaar en herstel van

die relatie als er iets gebeurt. En dat dat iets anders dan maar ‘even sorry zeggen’.

Je kunt hiervoor, afhankelijk bij de ontwikkeling, als aanleiding voor het gesprek

kiezen voor een verhaal, een open gesprek of een concrete situatie .

2. Je legt uit wat een herstelmuur is. Op een herstelmuur vind je allemaal dingen die je

kunt doen of zeggen om het goed te maken met een ander. De herstelmuur vul je

samen met de kinderen. Afhankelijk van de ontwikkeling van de kinderen kun je

bijvoorbeeld denken aan foto’s, picto’s, quotes of afbeeldingen.

3. Je bedenkt samen met de kinderen wat er op de herstelmuur komt te staan. Bij jonge

kinderen is het leuk om samen foto’s te nemen waarop het herstelgebaar ook wordt

uitgebeeld. Zie bijvoorbeeld dit voorbeeld van juf Hanne.

4. Als er een conflict is tussen kinderen, dan kun je bijvoorbeeld vragen: ‘Wat ga je

doen om het goed te maken met …?’ Je kunt de tip geven om even op de herstelmuur

te kijken. Ook kun je, indien het kind daar behoefte aan heeft, samen iets uitkiezen

van de herstelmuur.

Let op: het is belangrijk dat beide partijen open staan voor het gekozen gebaar.

Een herstelgebaar kan bijvoorbeeld zijn ‘een knuffel geven’. Dit kan alleen als beide

kinderen dit ook willen.

Tip: Op de pagina van de pijler (herstel van) relatie vind je onder het kopje ‘Meer weten?’ bij een

interessante blog en video over de herstelmuur bij kleuters.

Interactief Kompas voor Verbindend Gezag (2022) www.iselinge.nl/hetkompas

https://www.youtube.com/watch?v=uGqns5Cu57g
http://www.iselinge.nl/hetkompas

