
Welkom

“Je hoeft het echt niet
altijd leuk te maken!”

“Gun het kind en jezelf
af en toe 

een teleurstelling.”



“Ik doe alle moeite om begrepen te worden.                       
Als jullie mij de ruimte, het begrip, de liefde
en de grenzen geven die ik nodig heb, 
begrijpen jullie mij en voel ik me begrepen.”

Gedrag  heeft een boodschap.

Het is aan ons om op  zoek
te gaan naar die boodschap.

Henk & Ingrid de Visser





Toshiro Kanamori



Fides symbolen

vanuit positiviteit
(ruimte, begrip, liefde en grenzen)

en liefst preventief

Voor mij als leerkracht, IB-er, directie. En voor de kinderen en de ouders/verzorgers!





Wat heb je al 
van je kind
gehoord

over de symbolen?

Vertelt je kind
veel of weinig? 



de ballon   
Zetten we in om kinderen 
te leren wat 
zelfvertrouwen is en het 
belang van een goede 
houding en uitstraling te 
laten zien en te leren.



De leerkracht vertelt…



0 1 10



domino
De domino geeft inzicht in 
situaties die we tegenkomen 
in de dagelijkse praktijk. 

Met voldoende moed en 
zelfvertrouwen lukt het 
steeds beter om je niet mee 
te laten voeren maar om ‘er 
uit te stappen’.





‘ojee’ en ‘oké’ gedachte
Ons gedrag wordt erg bepaald door wat
we denken. Maar wat denken we en 
waaróm denken we zo? Denken we wel
gezond? Met de ‘ojee’ en ‘oké’ 
gedachte proberen we duidelijk te
maken hoe je een positievere omgang
kunt verkrijgen met jezelf en de ander.



Eigen 
ervaring

juf



De sleutelbos
We zouden een probleem kunnen zien als een 
gesloten deur. Om de deur te openen heb je 
een passende sleutel nodig. Als je een bos vol 
sleutels hebt en je weet niet welke de goede 
is, dan zit er niets anders op dan te proberen, 
net zo lang tot je de goede hebt. Je begint met 
de ‘grote sleutel’: Ik geloof in mezelf. Daarna 
probeer je de andere sleutels.



Verhaal
van de juf juf



100%
“Ik ben goed zoals ik ben!”  
Dat was zo en dat is zo. Vanuit 
die gedachte kijken we samen 
waarin nog meer acceptatie 
en groei mogelijk is.



de rugzak

De rugzak zet je in om kinderen duidelijk te 
maken dat je eigen gedrag en dat van anderen 
ergens vandaan komt. Je leert ermee naar 
jezelf te kijken en naar de ander. Anders 
gezegd: je leert wat je bij jezelf kunt zoeken, 
wat jouw aandeel is, en wat je bij de ander 
kunt laten, waar jij geen direct aandeel in 
hebt. Je leert je rugzak leeg te maken! 





matroesjka
Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we 
veel leren. Maar is het nodig om me alles aan te trekken 
wat me overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen 
moeten me diep van binnen raken, wil ik er iets mee 
doen, wil ik er iets van leren? Welke dingen moeten me 
juist niet diep van binnen raken wil ik er iets mee kunnen?





ositief met de symbolen! 
Maak het dagelijks zichtbaar en ‘zet’ het in je



zelfbeheersing



Als je iets wil hebben, zeggen of doen en je moet even 
wachten dan kan dat (even) een naar gevoel geven. Dat is 
echter maar een moment. In iedere groep zitten kinderen die 
daar moeilijk mee om kunnen gaan. Ze praten, roepen, lopen, 
gaan naar de wc wanneer ze willen. 

Dit om het nare gevoel niet te hebben. Maar door dit gedrag 
ontstaat er wederom een naar gevoel omdat de klas en de 
leerkracht er last van heeft (en daarmee zelf natuurlijk ook). 
Het lost dus niets op, het wordt zelfs groter.



Het is fijn als onze kinderen zich hier bewust van worden. 
Een naar gevoel hoort er van tijd tot tijd bij en is slechts een 
moment!

Thuis zullen ouders dit ook echt moeten oefenen anders 
worden de problemen steeds groter. (denk ook aan 
voorbeeldgedrag, bijv. smartphone).

Let op: teveel zelfbeheersing kan ook!



Borging
(‘vasthouden’)

update iedere 2 jaar.

Onderbouw: zaadjes 
planten.

Preventief aan de slag 
naar kinderen en 

ouders toe. 

Middenbouw: Alles 
komt aan bod.

Kinderen kennen en 
herkennen de 

symbolen. Preventief 
en curatief! 

Bovenbouw: 
Herhalen en koppelen 

(inzicht).

Kinderen kunnen 
werken met het 
schema ‘gedrag’. 

Preventief en curatief.     



Gezond eten (aan tafel).

Beeldschermtijd.

Smartphone.

Bedtijd.

Voldoende bewegen.

Contact met school.

Op tijd komen.

Niet altijd mee naar binnen.

nog even dit…

Vmbo, Havo, Vwo?



ouder

school kind

en relatie



Werken aan zelfvertrouwen
en welbevinden

doen we de hele dag!

Met als doel:

Dat je er mag zijn*



Het team van basisschool ‘het Molenven’
heeft de Fides-training ‘ik maak me sterk’ gevolgd.

Met kinderen, ouders en leerkrachten werkt de school aan zelfvertrouwen en 
weerbaarheid, zodat zij durven en kunnen vertrouwen op hun eigen mogelijkheden en 

zich zo beter staande kunnen houden in een steeds veranderende wereld.

Vught, oktober 2019 - Geldig tot november 2021

www.fides-wbt.com




