
De z���� wa�� �� na�� �t���en
Een goede sfeer in de school is van groot belang. Wij streven dan ook met iedere
leerling een open en goede verstandhouding na. We brengen de leerlingen de juiste
gedragsregels bij, zodat ze prettig met elkaar kunnen samen spelen en leren. Op Al
Amana streven wij naar een veilig schoolklimaat waarin ieder kind zich gezien en
gehoord voelt. Om goed gedrag aan te leren hanteren wij verschillende preventieve
maatregelen zoals beschreven staat in het beleidsplan pedagogisch klimaat. De
Gouden Regels (De zeven waar we naar streven), de Vreedzame School en het
godsdienstonderwijs vormen daar de basis van.

De zeven waar we naar streven
Ter optimalisering, monitoring en ondersteuning van ons pedagogisch klimaat,
hebben we de methode De Vreedzame school ingevoerd. De Vreedzame school is
een programma voor sociale competentie en burgerschap. Hierbij gaat het om: het
leren van een goede manier van omgang met elkaar, respect te hebben voor elkaar
en op een goede manier conflicten oplossen. Een aantal kinderen uit de hoogste
groepen zullen een training als mediator krijgen. Zij bemiddelen bij conflicten tijdens
de pauze. Op Al Amana hanteren we ‘De 7 waar we naar streven’: dit betreft 7
gedragsafspraken die een veilig en prettig pedagogisch klimaat ondersteunen. Deze
regels worden ondersteund door een hadeeth of aya uit de Quran. De regels zijn:

1. Door met elkaar te praten, boeken we de beste resultaten!
2. Wees altijd eerlijk en oprecht dan doe je jezelf recht!
3. Geef een opsteker, dan voelt de ander zich beter!
4. Iedereen hoort erbij, dat maakt ons blij!
5. Je ruimt op, dat vinden we top!
6. Wanneer je elkaar met goed gedrag verblijdt, dan ziet Allah het altijd!
7. Om veel plezier met elkaar te beleven, hoor je elkaar te vergeven!

Op de volgende pagina vindt u de posters.






