Geachte dames en heren directeuren, afdelingsleiders, docenten en mediationcoördinatoren,
De Stichting Mediation door Leerlingen (MdL) heeft een onderwijsmethode en
trainingen ontwikkeld die zich richten op het verspreiden van conflictvaardigheden
op scholen.
Verantwoordelijkheid nemen voor eigen ruzies en zelf werken aan de veiligheid en
verdraagzaamheid op school staan hierbij voorop.
Uw praktijk en ons aanbod:
Scholen hebben te maken met vele vragen en actuele ontwikkelingen. Veiligheid in
en om de school, werken aan sociale vaardigheden voor leerlingen,
competentiegericht onderwijs, nieuwe onderwijsmethoden, passend onderwijs,
kortom veel keuzes en bijbehorende mogelijkheden.
Enkele concrete vragen die wij in onze (en uw) dagelijkse praktijk tegenkomen:
 Wij verwachten van onze leerlingen dat ze steeds meer met elkaar
samenwerken!
 Wij willen dat docenten het samenwerken als een thema kunnen behandelen
in de klas om problemen te voorkomen of om ze effectief op te pakken !
 Docenten zien op tegen lastige gesprekken met ouders. Soms loopt dat uit op
een conflictsituatie. Kunnen jullie docenten daarop voorbereiden in een
training ?
 Hoe betrekken we leerlingen bij het sociale klimaat binnen onze school en hoe
maken we ze mede verantwoordelijk? Kunnen jullie ons daarbij begeleiden ?
 Er is onenigheid op school die uit de hand dreigt te lopen. Hoe kunnen jullie
ons helpen ?
Met Mediation door Leerlingen kan een school actief invulling geven aan
veiligheidsbeleid en leerlingparticipatie. Dat levert een veiliger en plezieriger
omgeving op voor zowel medewerkers als leerlingen.
Wij denken graag met u mee en kunnen met workshops en trainingen diverse
concrete programma’s bieden waar vele scholen al jaren enthousiast mee werken.

De resultaten waar een MdL traject aan bijdraagt:
 De methode van MdL stelt medewerkers en leerlingen in staat om bij te
dragen aan een goed samenwerkingsklimaat. Hierdoor kan uw school zich, inen extern, constructief ontwikkelen ook als het om leerlingparticipatie,
samenwerking en conflicten gaat.
 Leerlingmediators ontwikkelen hun sociale competenties (bijvoorbeeld op het
gebied van burgerschap en communicatie) en zijn inzetbaar binnen de kaders
van maatschappelijke stage,
 Door het omgaan met conflicten of de onderlinge samenwerking binnen
school verder te ontwikkelen ontstaat een veiliger schoolklimaat. Dit betekent
niet automatisch dat er minder ruzies zijn, maar wel dat alle betrokkenen
leren hoe ze er constructiever mee om kunnen gaan.
 Uw school kan zich hiermee op een positieve wijze onderscheiden en
profileren.
De Stichting Mediation door Leerlingen en ons aanbod:
MdL (www.mediationdoorleerlingen.nl) werkt sinds 1999 landelijk met ervaren en
gecertificeerde trainers en beproefd (les)materiaal.
Ervaringsleren staat centraal in onze trainingen: ervaren, observeren, reflecteren en
experimenteren.
Naast trajecten leerlingmediation op scholen bieden wij diverse studiedagen,
workshops en verdiepingstrainingen op het gebied van conflicthantering
en leerlingmediation. Ook zijn wij beschikbaar voor advies, ondersteuning en
conflictcoaching bij meningsverschillen / ruzies op school.
Graag maken we met u een afspraak om nader kennis te maken en te verkennen op
welke wijze ons aanbod van meerwaarde kan zijn voor uw school.
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