
Een goed idee van 
Legende van het museum

Manieren om leerlingen te betrekken
(verschillende confixersvormen, 
evaluatie, ...)

Communicatie en promotie + 
kenbaar en herkenbaar maken

Leuke acties en ideeën

MP = meter peter
VL  = vertrouwensleerlingen
LB  = leerlingbemiddelaars



Een goed idee van 
DvM Humaniora Aalst

Sikio betekent oor in het Swahili. Een luisterend oor voor anderen
willen deze leerlingen van DvM Humaniora Aalst zijn. Ze bieden ook
studie-ondersteuning. De leerlingbegeleiders verwijzen leerlingen
door naar Sikio. 

VL



Een goed idee van 
Sint-Maria Geel

De Conflixers maakten op hun opendeurdag reclame voor hun project
door peermediators te laten worstelen met elkaar. En zo weten de
nieuwe eerstejaars volgend schooljaar al onmiddellijk bij wie ze terecht
kunnen als ze een conflict of ruzie hebben...

LB



Een goed idee van 
DvM Humaniora Aalst

Om de 2 weken werken ze 2u aan hun conflixersproject Sikio, tijdens
seminarie-uren. Dit zorgt ervoor dat er tijdens de lesuren ruimte en
tijd is. om hun project vorm te geven. Zo bereiden ze onder andere een
Sikio-dag voor, werken ze aan hun bekendheid, bevragen ze
leerlingen, enz... 

VL



Een goed idee van 
Sint-Jozefinstituut Tielt

In oktober werden alle leerlingen op school verwelkomd door twee
reuzegrote knuffelberen. Tijdens de speeltijd kwamen nagenoeg alle
jongeren samen op de speelplaats voor een groepsknuffel. De knuffel
was het startschot van het ‘peer support’-project.



Een goed idee van 
Onze-Lieve-VrouwcollegeZottegem

De Conflixergroep de Angels  hingen engelenvleugels in de inkomhal
van de school. Een week later verschenen er affiches met engelen. Op
deze manier probeerden ze de leerlingen nieuwsgierig te maken en de
aandacht te trekken voor de vertrouwensleerlingen.

VL



Een goed idee van 
Stella Matutina Wuustwezel

Door de handen in elkaar te slaan, bereikten de vertrouwensleerlingen
twee doelen: ze leerden elkaar beter kennen én creëerden een gezellige
en warme plek! 
Ze organiseerden ook een opendeurdag zodat iedereen hen kon leren
kennen.

VL



Een goed idee van 

Heilige-DrievuldigheidscollegeLeuven

Het Switch-team wil zorgen voor een pestvrije sfeer op school.
Leerlingen op hun school kunnen het pesten (cyberpesten, streaming...)
melden via een meldknop op hun Smartschool. Niet enkel wie het
pesten ondergaat kan dit melden, maar iedereen die dit ziet gebeuren
ook!

LB



Een goed idee van 

PTI Eeklo

De peters en meters verwenden hun mete- en petekindjes op hun
eerste schooldag met verse koffiekoeken! Daarna werd een groot spel
gespeeld waardoor de klassen elkaar, de werking van de school én hun
meters en peters beter leerden kennen.

PM



Een goed idee van 
MABO Brussel

Op de dag van het respect brachten de Conflixers hun project nog eens
onder de aandacht. Ze organiseerden een fotobooth en deelden
lekkere ‘respekjes’ uit. Daarna plaatsten ze de foto’s op
de Facebookpagina van de school.

VL



Een goed idee van 
Stella Matutina Wuustwezel

De vertrouwensleerlingen organiseerden in de weken voor de start van
het project stiekeme acties (grote C's overal op school, flyers uitdelen
met een masker op...) om de nieuwsgierigheid op te wekken. 
Met een aftermovie gingen ze zich nadien in de klassen voorstellen.

VL



Een goed idee van 
Damiaaninstituut Aarschot

De Conflixers gaven de leerlingen van de eerste graad een spiekbriefje
om ze moed in te spreken voor hun laatste grote toetsen! 
Het Conflixerslogo staat ook duidelijk vermeld: goed voor de
herkenbaarheid!

VL



Een goed idee van 

PTI Eeklo

Tijdens de examenperiode ging er op vrijdagnamiddag een
spelnamiddag door voor de B-klasjes. Dit werd ondersteund door
enkele Conflixers. Elk klasje ging één uurtje ‘weerwolven’, één uur
gezelschapsspelletjes spelen en één uur buitenactiviteiten doen rond
samenwerking en vertrouwen.

PM



Een goed idee van 
MABO Brussel

De vertrouwensleerlingen riepen de rest van de school op om aan de
start van het schooljaar een boodschap over vriendschap of een
berichtje aan een goeie vriend achter te laten aan het Conflixerslokaal.
De Conflixers verzamelden dan de boodschappen en leerlingen
konden in het Conflixerslokaal een verrassingspakketje afhalen.

VL



Een goed idee van 

PTI Eeklo

Evalueren en bijsturen. Dat deden de Conflixers van PTI Eeklo. De
begeleidende leerkrachten hadden de petekinderen en peters en
meters bevraagd door een vragenlijst via ‘google forms’. Ze behouden
wat goed is en sturen bij wat beter kan. Hiermee gaan ze ook verder
aan de slag in de werkgroep welbevinden. 

PM



Een goed idee van 

GO! Geel

De Conflixers (meters en peters/vertrouwensleerlingen) organiseerden
voor hun klasjes een leuke voormiddag rond het thema welbevinden
op school.

VLPM



Een goed idee van 
De Karwij Lokeren

Vergeet ook niet je eigen Conflixersgroep af en toe in de bloemetjes te
zetten. Jullie zijn toppers die steeds voor andere leerlingen klaar staan.
De Conflixers van de karwij in Leuven zorgen voor een goede sfeer
binnen een groep door samen pizza te eten tijdens hun
evaluatiemoment.

VL



Een goed idee 

Op de website 'www.sfeeropschool.be' vind je een heleboel snel-klaar-
acties die je zo kan toepassen op je school, klas of in de les! Gebruik ze
om de herkenbaarheid en zichtbaarheid van je Conflixersgroep te 
 vergroten.



Een goed idee 

Op de website www.scholierenkoepel.be/klikprint vind je een aantal
handige kant-en-klare tools die je ook voor de vergaderingen met je
Conflixersgroep kunt gebruiken. Zo worden deze alleen maar leuker,
actiever en beter :-)



Een goed idee van 
De Karwij Lokeren

De Conflixers organiseerden aan het begin van het derde trimester een
'Week van de Conflixer'. 

VL



Een goed idee van 

PTI Eeklo

Tijdens het 2de trimester organiseerden de meters en peters een ‘After
School Party’ voor alle 1ste en 2de jaars.

PM



Een goed idee van 
Busleyden Campus Botaniek

Mechelen

Met een conflixercontract schep je duidelijkheid en vertrouwen
tussen de Conflixers, de school en de leerlingen.
In een conflixerscontract kan je een aantal zaken opnemen zoals de
afspraken, wat er verwacht wordt van (nieuwe) Conflixers en wat de
voorwaarden zijn om Conflixer te worden (en te blijven).

VL



Een goed idee van 
Sint-Jozefinstituut Borsbeek

De Conflixers (Ears) van het Sint Jozefinstituut Borsbeek organiseren
elk jaar een Earsdag. Op die dag wordt er muziek gespeeld en mogen
leerlingen rode kledij dragen (de kleur van de Ears) in plaats van het
blauwe uniform. Ze installeren er ook een photobooth.

VL
LB

PM



Een goed idee van 
Sint-Claracollege Arendonk

Tijdens een weekend kunnen vaardigheden intensief worden getraind.
Het is het perfecte moment om goede afspraken te maken, te evalueren
en/of aan teambuilding te doen. Zo'n weekend versterkt de band
tussen Conflixers en zorgt ervoor dat jullie erna als een echt team terug
op school komen.

LB



Een goed idee van 
Heilig Hart InstituutHeverlee

SJAPO (Stay Joyful, Act POsitivily) organiseerde een klassencompetitie.
Hiermee wordt de band tussen de eerstejaars onderling en met hun
meter en peter versterkt. 

PM



Een goed idee van 

PTI Eeklo

De begeleidende leerkrachten bedankten en zetten hun Conflixers
extra in de bloemetjes op het einde van het schooljaar met een
persoonlijke boodschap!

PM



Een goed idee van 
MSGO! Zelzate

Met het Schwung! spel bouw je samen met jongeren van 12 tot 18 jaar
aan een stevige groep waarin iedereen een plaats heeft. Maak pesten en
uitsluiting bespreekbaar op een niet-veroordelende manier. De
Conflixers speelden het spel (teambuidling en vorming) zodat ze dit
ook kunnen doen met hun petekindjes.

PM



Een goed idee van 
KOsh Herentals

De buddy's zijn leerlingen die gekoppeld worden aan een OKAN-
leerling. OKAN staat voor OnthaalKlas Anderstalige Nieuwkomers. De
buddy's begeleiden hen en helpen waar ze kunnen. Zo staan de
leerlingen er niet alleen voor!

PM



Een goed idee van 
GO! Campus De VestenHerentals

Ze sloten de week tegen pesten af met een 'complimentendag'. De
Conflixers deden een oproep om foto's te trekken 'tegen pesten'.  Dit
leverde enkele mooie beelden op. De meest creatieve klasfoto won een
mooie prijs!

PM



Een goed idee van 
MSGO! Zelzate

De Conflixers verkochten in november warme chocomelk ten
voordele van de Rode Neuzen Dag omdat ze welbevinden op hun
school heel belangrijk vinden! Twee vliegen in één klap, want zo
werken ze ook aan hun zichtbaarheid op school. 

PM



Een goed idee van 
Maris Stella Malle

De Conflixersgroep combineert vertrouwensleerlingen met het meter-
en peterschap. Ze noemen zichzelf Rafiki's. Rafiki is Afrikaans voor
vriend. En dat is wat zij willen zijn: vrienden voor iedereen. Ze zijn
herkenbaar door een oranje badge met daarop ‘Rafiki'. 



Een goed idee van 
MSGO! Zelzate

De Conflixers wensten iedereen succes met de examens. Ze verstopten
hun boodschap in een koekje dat ze uitdeelden aan de schoolpoort bij
de start van de examens. Zo zetten ze hun project ook in de kijker. 
2 vliegen in 1 klap!

PM


