
 

 

Informatie VIP (vrienden in problemen) 

 

Beste ouders 
 
Onze school is een plaats om te oefenen en te leren. Een plaats waar leerkansen tot 
rekenen, taal, beweging maar ook sociale vaardigheden en het oplossen van 
problemen aan bod komen. 
In de lagere school zijn we vorig schooljaar van start gegaan met het project VIP: 
Vrienden In Problemen. Omdat leren al begint bij de allerkleinsten is ook onze 
kleuterschool hier dit jaar bij aangesloten.  

We merken in de kleuterschool dat, ondanks de inzet van ons lerarenteam, er toch 
een aantal kinderen zijn die het moeilijk hebben om deze sociale vaardigheden en 
probleemoplossende vaardigheden onder de knie te krijgen. 
 
Na de herfstvakantie gaan we van start met ons VIP-project. De kinderen maken 
dan kennis met Elmo (zie foto hierboven) en met onze gekleurde duimen: groen, 
geel en rood. Bijkomend krijgen ze door middel van voorbeelden zicht op goed 
gedrag (groen) en op fout gedrag (rood). Uiteraard focussen we op gedrag dat we 
graag willen zien.  
 
Soms loopt het tussen vrienden wel eens mis. Dit gedrag zorgt ervoor dat er ruzies 
kunnen ontstaan en dat willen we zo snel mogelijk stoppen. Een oplossing is dan ook 
nodig. We willen de kinderen aanleren om in deze situaties, samen met de leerkracht 
te zoeken naar een oplossing. Hiervoor zullen we het stappenplan van Elmo 
aanleren.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Het kan ook zijn dat, ondanks alles, het soms echt mis gaat.  
Dit foute gedrag kan echt niet op school en kunnen we niet tolereren.  
Wanneer we dit gedrag zien, krijgt het betreffende kind een Elmokaart. 
Van het kind verwachten we dat hij/zij het weer goedmaakt met de persoon waarbij 
hij/zij in de fout ging. Dit noemen we een goedmaakactie.  



Ook hiervoor zullen we tijd maken om met de kinderen te bespreken wat dat zoal 
kan zijn. Want uiteraard is ‘sorry’ in dit geval niet altijd voldoende.  
 
We merken dat het vooral op de speelplaats moeilijk is om deze vaardigheden toe 
te passen. Daarom zijn volgende maatregelen reeds ingevoerd om conflictsituaties 
beter te begeleiden: 

- Het opstellen van lage nadarhekken, zodat kleuters en kinderen van de 
lagere school (voorlopig) niet meer samen spelen. 

- Er zijn VIP-helpers vanuit de lagere school en de 3de kleuterklas aangewezen, 
zij begeleiden mede bij het leerproces van Elmo in conflictsituaties. 

Uiteindelijk willen we naar de toekomst toe, dat alle kinderen fijn kunnen samen 
spelen en vaardig worden in het correct omgaan met conflictsituaties. 
 
Meer informatie kan u vinden op de website van de school. Indien u hierrond nog 
bijkomende vragen heeft, kan u steeds terecht bij de zorgcoördinator van de 
kleuterschool ‘Caroline Rochette’. U kan haar bereiken op volgend mailadres: 
zorgcoks@gbs-salto.be  
 
Met vriendelijke groeten, 
Kleuterteam Salto 


