Conflixers overeenkomst
1.Algemene doelstelling
Ik …………………………….(naam en voornaam) verbind me hierbij om Conflixer te zijn in BA
Campus Botaniek.
Ik volgde een opleiding waarin ik geleerd heb om andere leerlingen te ondersteunen en
begeleiden bij eventuele problemen.
De Conflixerhelpt bij:








Conflicten over vriendschappen
Beledigingen en roddels
Vooroordelen
Korte uitsluitingen bij een spel of bij het uitvoeren van een taak
Misverstanden of grappen die uit de hand lopen
Plagerijen
Problemen die leerlingen thuis hebben

Een Conflixerhelpt niet bij:






Ernstige pestsituaties
Conflicten met geweld
Strafbare feiten
Feiten waarbij de veiligheid van de leerling in het gedrang komt
Zeer ernstige problemen thuis

2. Hoe verloopt een Conflixer gesprek?
Afspraken
De Conflixer legt een afspraak vast met een leerling via smartschool. De leerlingen
kunnen hun gesprek in lokaal…….houden. De Conflixer verbindt zich ertoe om correct en
vertrouwelijk met de sleutel en het lokaal om te gaan: het lokaal net en ordelijk
achterlaten, de sleutel op de juiste plaats terughangen.
De Conflixer overloopt de belangrijkste afspraken:



Het gesprek blijft vertrouwelijk
Bij ernstige problemen wordt doorverwezen naar de leerlingenbegeleiding.

Pas wanneer alle deelnemers de spelregels aanvaarden, kan het gesprek beginnen.

Verhalen
De Conflixer moedigt de leerlingen via gesprekstechnieken aan om zijn/haar probleem
te vertellen. De Conflixer reikt zelf geen oplossingen aan maar probeert in overleg tot
een oplossing te komen.Het is niet de bedoeling dat de Conflixers hun eigen ideeën
opdringen aan anderen.
Verbinding creëren
De Conflixer stelt vragen. Wanneer het probleem te groot is, verwijst de Conflixer door.
De Conflixer plant, indien nodig, een opvolggesprek.
Respect voor de mening van de medeleerlingen staat tijdens een gesprek steeds
centraal.
3. Engagement
Conflixer zijn vraagt een groot engagement .De Conflixer volgt een doorgedreven
training rond actief luisteren, non-verbale communicatie, werken aan
probleemoplossingen …
Een Conflixer werkt mee aan activiteiten die de verbinding tussen de leerlingen op
school stimuleert. Hij/zij is ook bereid om het project toe te lichten op infomomenten en
draagt hierbij de waarden van de school uit.
Trainingen en overlegmomenten en acties kunnen ook buiten de lesuren vallen. Een
Conflixer is bereid om hier aanwezig te zijn.
4. Beëindiging van het contract
Sommige feiten kunnen aanleiding geven tot het beëindigen van de Conflixerovereenkomst.





Een Conflixer schendt kwaadwillig het vertrouwen van de leerling.
Een Conflixer handelt op eigen initiatief bij problemen die niet tot het
takenpakket behoren.
Een Conflixer geraakt zelf betrokken bij een conflict of is de aanleiding van een
conflict (hoe de Conflixer hierin handelt, is cruciaal).
De Conflixer ondermijnt de afspraken van de school en de bevoegdheid van de
leerlingenbegeleiding.

Gelezen en goedgekeurd
De Conflixer

Leerlingenbegeleiding

De directie

