DE STOPMETHODE

Heel kort: Wat houdt de STOP-regel in?
Doet de ander iets wat jij niet wilt?
Zeg dan: Ik wil dit niet!
Gaat het toch door?
Zeg dan STOP!
Uitleg:
……Als je wilt dat een ander stopt met "iets" wat jij niet wilt, dan zeg je "stop", de ander moet
dan direct stoppen…….
Dit klinkt wellicht zo simpel in de oren, dat u zich afvraagt of deze simpele afspraak wel
werkt. Het antwoord is ook simpel "ja!"
Zonder handelingsplan (jammer hè), zonder "tig" observatieformulieren, zonder
administratie zelfs, werkt deze methode.
Hieronder ga ik beschrijven, hoe u de methode kunt invoeren, waar u tegenaan kunt lopen,
en wat voor voordelen u nog meer met deze methode in school haalt. De stopmethode is
te gebruiken op scholen waar pesten (op dit moment) een zwaar probleem is; de
stopmethode is dan eerst een noodstopmaatregel, maar de stopmethode kan ook prima als
preventiemethode gebruikt worden op scholen waar pesten nu geen probleem is. Een kind,
en ook een leerkracht kan met de stopmethode duidelijk de grens aangeven. Tot hier en niet
verder. Daarnaast is ook overduidelijk, indien iemand in overtreding is, dus door een stop
heen gaat. Dit voorkomt een hoop heen en weer gepraat. STOP = STOP.
Met de stopmethode kan iedereen zijn of haar grens aangeven / duidelijk maken.
Het geeft niet of je sterk, zwak, stoer, enz. bent. STOP = STOP
Er volgt niet automatisch straf na "het door de stop heen gaan" De reactie op een "door de
stop heen gaan" is het volgen van de hier onderstaande procedure!
1. De benadeelde meldt zich bij de leerkracht met de klacht.
2. De leerkracht laat het kind, dat door de stop heen ging, bij zich komen.
3. De leerkracht geeft de kinderen de opdracht om hun probleem uit te praten, en als dat
gelukt is, om dat even te melden. Ze hoeven verder niet te zeggen hoe ze het opgelost
hebben, of wat het probleem was.
4. De kinderen komen weer bij de leerkracht en melden, dat ze er uit gekomen zijn, of niet.
Als het ene kind meldt, dat ze er uit gekomen zijn, dan vraagt de leerkracht nog aan het
andere kind of hij het probleem ook opgelost vindt. Zo ja, dan kunnen de kinderen weer
gaan spelen, als het andere kind het probleem nog niet opgelost vindt, dan gaan ze weer
in gesprek. Indien de kinderen aangeven, dat ze er niet uitkomen, dan volgt punt 5.
5. Indien de kinderen er niet uitkwamen, dan komt de leerkracht erbij en vraagt: "Wanneer
is het probleem opgelost voor jou?" Dit vraagt de leerkracht aan beide kinderen (om de
beurt). De leerkracht vraagt in dit stadium dus niet: "Wat is er gebeurd?" Vaak is het
probleem nu opgelost.
6. Indien het probleem niet opgelost wordt en de kinderen toch precies willen vertellen
wat er gebeurd is, dan is de kans groot, dat de onderlinge strubbelingen, al ondergronds
langer aan de gang zijn. Maak dan een afspraak voor een uitvoerig gesprek.
7. Richt je in een gesprek, nadat alle ellende van het verleden besproken is, op hoe het in
de toekomst verder moet gaan. Als een kind blokkeert volgt punt 8.
Voor meer informatie verwijzen wij naar ons Anti-pestprotocol

