
Het grote Conflixersmuseum

De leerlingen van GO! GEEL,
Richtpunt Campus Eeklo en

Ursulinen Mechelen maakten 
hun eigen truien of 

T-shirts om duidelijk 
te maken wie ze zijn!

Ontwerp je eigen trui of T-shirt

Hoe maken we ons als Conflixers herkenbaar voor andere leerlingen?



Het grote Conflixersmuseum

De leerlingen van VTS3 Buso
Sint-Niklaas, Het college

Vilvoorde en Maris Stella Malle
ontwierpen polsbandjes en

buttons om te dragen.
 

Maak en draag je eigen accessoire

Hoe maken we ons als Conflixers herkenbaar voor andere leerlingen?



Het grote Conflixersmuseum

Met een affiche ben je snel en overal zichtbaar! Zo dachten de
leerlingen van het Atheneum in Brussel, het Sint-

Catharinacollege Geraardsbergen, MABO Brussel en GO!
Etterbeek er ook over!

Affiches, affiches, affiches!

Hoe maken we ons als Conflixers herkenbaar voor andere leerlingen?
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Nog geen idee welke richting je uit wil met de Conflixers? Misschien kun je
net zoals College ten Doorn in Eeklo, CLW Hasp-O-Sint-Truiden en Stedelijk

Lyceum Quellin Antwerpen een bevraging onder je medeleerlingen
organiseren. Dat kan zowel digitaal als met snoeppapiertjes!

Wa peisde?

Hoe maken we ons als Conflixers herkenbaar voor andere leerlingen?
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De leerlingen van Sint-Maria Geel en van het Sint-Jozefinstituut Tielt lieten
zich volledig gaan. In Geel trokken ze sumopakken aan om te worstelen en
in Tielt stonden twee reuzegrote knuffelberen klaar om iedereen knuffels te

geven.

Wie verkleedt er zich nu niet graag?

Hoe maken we ons als Conflixers herkenbaar voor andere leerlingen?
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Je medeleerlingen nieuwsgierig maken is dé manier
om hun aandacht te trekken. Dat hadden de Conflixers

van het Onze-Lieve-Vrouwcollege Zottegem en van
Stella Matutina Wuustwezel heel goed begrepen. Ze

verspreidden enkele aandachtstrekkers over de school
om dan nadien via bijvoorbeeld een aftermovie meer

info te geven.

Wasda?

Hoe maken we ons als Conflixers herkenbaar voor andere leerlingen?
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De leerlingen van De Dageraad Kortessem stelden
zichzelf voor in de schoolkrant. In Stella Matutina
Wuustwezel kregen de Conflixers hun eigen
opendeurdag. Of wat dacht je van een filmpje waarin je
jezelf voorstelt, zoals MABO Brussel deed? Moeten de
leerkrachten overtuigd worden? Stel jezelf dan even
aan hen voor, dat deden ze in Sint-Maria Geel ook!

This is us!

Hoe maken we ons als Conflixers herkenbaar voor andere leerlingen?
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De Lyciflixers van het Lyceum in
Genk hebben naast het

organiseren van activiteiten ook
verschillende acties

ondernomen om zichzelf
kenbaar te maken bij hun

medeleerlingen. Eén van die
acties was hun eigen bladwijzer

ontwerpen en die aan alle
leerlingen uitdelen. Of het nu

voor je agenda is, voor je boek
of voor je atlas, de Conflixers
helpen je je pagina terug te

vinden! 

Bladwijzer

Hoe maken we ons als Conflixers herkenbaar voor andere leerlingen?
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De leerlingen van DvM Humaniora Aalst zijn niet alleen een luisterend
oor als Conflixers, ze bieden ook studie-ondersteuning aan. Heb je
dus een probleem met een bepaald vak, dan kun je bij hen terecht!

Extra hulp bieden

Hoe kunnen we andere leerlingen betrekken?
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In Kosh Herentals zijn de Conflixers buddy's geworden van Okan-
leerlingen. Okan staat voor Onthaalklas voor Anderstalige

Nieuwkomers. De buddy's begeleiden en helpen de Okan-leerlingen
waar ze kunnen zodat die leerlingen er niet alleen voor staan.

Nieuwe leerlingen begeleiden

Hoe kunnen we andere leerlingen betrekken?
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Medeleerlingen betrekken betekent ook dat je om hun input vraagt.
Op het Richtpunt Campus Eeklo lieten ze hun meter/peter-project

evalueren door de leerlingen zodat er bijgestuurd kon worden!

Evalueren en bijsturen

Hoe kunnen we andere leerlingen betrekken?
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Waarom niet digitaal
werken? Het Heilige-

Drievuldigheidscollege
Leuven heeft een
meldknop voor
pestgedrag op

Smartschool. In ZAVO
Campus Hoogstraat

Zaventem kun je online
een afspraak maken met
de Conflixers en in het

Inspirocollege in
Houthalen-Helchteren

hebben ze zelfs een app
ontwikkeld!

Let's get digital

Welke leuke acties en ideeën zijn er zoal bij de Conflixers te vinden?



Het grote Conflixersmuseum

Niets zo verbindend als samen iets eten, toch? De Conflixers van De
Karwij in Leuven aten samen pizza tijdens een overlegmoment. MSGO!

Zelzate verstopte briefjes in koekjes om iedereen geluk te wensen met de
examens. MABO Brussel deelde "respekjes" uit voor de dag van het

respect. Richtpunt Campus Eeklo verwelkomde nieuwe leerlingen met
koffiekoeken.

Joey doesn't share food

Welke leuke acties en ideeën zijn er zoal bij de Conflixers te vinden?
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Op Richtpunt Campus Eeklo
organiseerden ze een after

school-party, enkel en alleen
voor de leerlingen van het

peter/meter-project. De
Conflixers van het Sint-

Claracollege in Arendonk
trokken dan weer samen op

weekend om hun band te
versterken en hun

vaardigheden aan te
scherpen! 

Buiten de school(m)uren

Welke leuke acties en ideeën zijn er zoal bij de Conflixers te vinden?
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 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.

 
De Karwij in Lokeren

organiseerde dan weer een hele
week van de Conflixers!

In the picture

Welke leuke acties en ideeën zijn er zoal bij de Conflixers te vinden?



Op Richtpunt Campus Eeklo ging
er tijdens de examenperiode een
spelnamiddag door voor de B-
klassen. Dit werd ondersteund

door enkele Conflixers. 
 

Het Heilig Hart Instituut Heverlee
organiseerde een

klassencompetitie voor de
eerstejaars. Op die manier

versterkten ze de band tussen de
leerlingen onderling.

 
De Conflixers van het MSGO!

Zelzate speelden het spel
Schwung! (teambuilding en

vorming) zodat ze dit ook kunnen
doen met hun petekindjes. 
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Work hard, play harder

Welke leuke acties en ideeën zijn er zoal bij de Conflixers te vinden?



In MABO Brussel riepen de
vertrouwensleerlingen de rest van
de school op om 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.

 
In GO! Geel organiseerden de

Conflixers voor hun klassen met
meters/peters een leuke

voormiddag rond het thema
welbevinden op school.

 
Op GO! Campus De Vesten

Herentals sloten ze de week tegen
pesten af met een

'complimentendag'. 
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Goed gevoel

Welke leuke acties en ideeën zijn er zoal bij de Conflixers te vinden?



 
Ervoor zorgen dat je

medeleerlingen zich helemaal op
hun gemak voelen gaat stukken

beter in je eigen lokaal. Dat hadden
ze bij Stella Matutina Wuustwezel
ook begrepen en dus hebben ze
daar hun eigen plek ingericht! 

 
 
 
 
 

Durf je nog groter te dromen? Ga
er dan helemaal voor, zoals Noor

deed in De Prins in Diest. Daar
bouwden (!) ze een goed-gevoel-

huisje waar elke klas en elke
leerling terecht kan om te luisteren,
zichzelf te zijn en gewoon ... te zijn.
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Een eigen plek

Welke leuke acties en ideeën zijn er zoal bij de Conflixers te vinden?



 

 
Met een engagementverklaring of een conflixerscontract zoals dat van Busleyden

Campus Botaniek Mechelen 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).
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Ik ben een Conflixer!

Welke leuke acties en ideeën zijn er zoal bij de Conflixers te vinden?



 

 

Hoe gaat het écht met
jou? Dat vroegen de
Conflixers van het

Sint-Barbaracollege in
Gent zich af.

 
 
 
 
 
 

Het grote Conflixersmuseum

Bank-contact

Welke leuke acties en ideeën zijn er zoal bij de Conflixers te vinden?

 

Ze organiseerden hun
eerste "Bank-contact"

waarbij iedereen vanop de
hele school (ook directie,

leerkrachten, het poetsteam,
noem maar op!) welkom

was om met de
gespreksstarters op de

banken buiten een babbeltje
te doen. Het idee bleek zo

succesvol dat er nadien nog
bankcontacten volgden met

spelletjes, dilemma's
enzovoort! 

 
 
 
 
 



 

 
Om er zeker van te zijn

dat je niet stilvalt én
om andere leerlingen al
warm te maken, kun je
de agenda of planning

voor het hele
schooljaar opmaken en

die delen met je
medeleerlingen. De
Conflixers van het
Atheneum Brussel
boekten er alvast

succes mee!
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Wat doen we
wanneer?

Welke leuke acties en ideeën zijn er zoal bij de Conflixers te vinden?


