
Peace Education in Action 

Visie lopend vuurtje 
Vrede is mensenwerk

Vrede gericht op een cultuur van 
geweldloosheid en veiligheid

Vrede is een levensstijl

'Onze kinderen krijgen een beter beeld van het  leven, ze leren respect 
hebben voor anderen en ze leren ook zelf een mening te vormen.'
Evelien, leerkracht basisschool

Educatief vredesprogramma 
lopend vuurtje

introduceren op school



Lopend Vuurtje is een prachtig programma voor kinderen op basisscholen waarmee 
leerkrachten aan de slag kunnen met: vrede in jezelf, vrede in je omgeving en vrede in 
de wereld. Ook voor ouders of vrijetijd begeleiders (bv in scouting of in buitenschoolse 
opvang) is het een mooie aanvulling.
Je bent enthousiast over Lopend vuurtje, misschien is er een Wereldvredesvlam in je 
omgeving, en je wilt het pakket graag aanbieden op scholen in je buurt. Hoe ga je dat 
aanpakken?
Er zijn verschillende manieren waarop je Lopend Vuurtje op school kunt introduceren:
- via docent/directeur
- via een ouder
- via contact met iemand in het onderwijs
- via directeuren overleg (follow ups nodig)
Daarnaast kun je scholen ook telefonisch benaderen.
De eerste stappen in het benaderen van een school zijn vaak lastig, bereid je daarop 
voor. Laat je enthousiasme vooral het werk doen: je doet het voor een goed doel. Je weet 
nooit welke snaar je hebt geraakt, ook al zijn er geen zichtbare resultaten. 
Denk bij elk gesprek aan een eventueel vervolg. Als iemand positief reageert, wat bied je 
dan aan?
- je kunt aanbieden zelf een deel van een gastles te verzorgen op de school
- je kunt adviseren over de inhoud/ opzet van een les
- welk materiaal kun je achterlaten/ sturen/ mailen?
In deze brochure hebben we suggesties verzameld waarmee je scholen kunt benaderen: 
telefonisch, via teamoverleg, met een gastles. We hebben ook drie voorbeelden voor een 
gastles uitgewerkt.

De inhoud is:
- Telefoonscript voor benadering scholen
- Gesprekken met directeurenoverleg of gemeente
- Wat is de inhoud van een gastles?
• Gastles 1 de Wereldvredesvlam
• Gastles 2 Wat is je droom?
• Gastles 3 Samenwerken
- Contact onderhouden
Bij deze brochure hoort ook een powerpoint die je bij presentaties kunt gebruiken.

INTRODUCTIE
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TELEFOONSCRIPT

Als je een school telefonisch wilt benaderen, zoek dan eerst op internet naar de school 
die je wilt bereiken. Elke school heeft op hun site een eigen doelstelling, eigen profiel of 
speerpunten. Bijvoorbeeld: veilige school, groene school, enz.
Kies een school met een doelstelling die het beste past bij Lopend Vuurtje en gebruik 
die in je introductie (zoals ik zie dat voor uw school veiligheid….een belangrijk thema is, 
Lopend Vuurtje sluit daar goed op aan).
Houd de website van Lopend Vuurtje bij de hand, zodat je meteen de informatie kunt 
geven als men wil downloaden of wil kijken naar de site. 
Introductie: ik ben van de werkgroep Lopend Vuurtje. We hebben een educatief pakket 
ontwikkeld met lessuggesties voor leerkrachten over vrede: vrede in de wereld, vrede 
op school, thuis, in de klas en vrede in jezelf. Uitgangspunt is dat iedereen een bijdragen 
kan leveren aan vrede, ook aan een goede sfeer in de klas. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat leerkrachten geïnspireerd worden door het pakket en onder andere de sfeer in de 
klas en school verbetert. 
Eventueel kan je ook jouw connectie met de school noemen, bijv. ik ben de oma/moeder 
enz van……)
Als er een wereldvredesvlam staat in jouw regio, dan kun je de link met de vlam leggen, 
vragen of de vlam bekend is en uitleggen waar de vlam voor staat.
Vraag of het uitkomt dat je nu belt, en zo niet, vraag wanneer het wel uitkomt, of vraag of 
het misschien beter is om een afspraak te maken zodat jij langs kan komen. 
Als dit niet werkt, vraag dan of je informatie mag doormailen, en daar nog eens op terug 
mag komen.
Als er interesse is,  leg dan uit wat Lopend Vuurtje is:  
• Een lespakket waarin kinderen werken aan vrede in zichzelf, vrede binnen school  
 en vrede in de wereld om hun heen.
• Vrede is een levensstijl en een VN motto: vrede is gericht op een cultuur van   
 geweldloosheid en veiligheid.
• Vrede is mensenwerk, kinderen kunnen dit oefenen.
• Het pakket wordt gebruikt door honderden scholen waaronder scholen met   
 asielzoekers- en vluchteling kinderen.
• De visie in het pakket is niet politiek, niet religieus. 
• Vanuit een positieve benadering; vrede begint bij jezelf.
• Vertel over de positieve resultaten van het wetenschappelijk onderzoek,   
 namelijk het pakket: 
- sluit aan bij belangrijke onderwijsdomeinen; 
- spreekt leerkrachten aan omdat kinderen zelf actief worden m.b.t. vrede;
- spreekt leerkrachten aan omdat het vrede en rust stimuleert in de klas en in   
 ieder kind.
- En: we hebben dit pakket ontwikkeld om leerkrachten in hun bijzondere taak te  
 steunen. De taak van leerkrachten is zo belangrijk en er wordt zoveel van   
 leerkrachten verwacht: dit is bedoeld als hulp.
• Tenslotte: het pakket is gratis te downloaden, zowel de handleiding voor de   
 leerkracht als het werkboekje voor de kinderen.
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• Lopend Vuurtje is te gebruiken op allerlei mogelijke manieren en hoeft niet als  
 een geheel behandeld te worden; 
• Het pakket is naar behoefte te gebruiken; leerkrachten kunnen zelf kiezen wat ze  
 willen gebruiken;
• De opdrachten zijn eenvoudig;
• Het pakket bevat mooie verhalen met een boodschap (zijn ook te gebruiken los  
 van het pakket);
• Lopend Vuurtje kan bij allerlei lessen gebruikt worden (taal, geschiedenis, enz.);  
 het draagt bij aan democratisch burgerschap, veilig pedagogisch schoolklimaat  
 en sociaal-emotionele ontwikkeling;
• Er zijn ook oefeningen om rustig te worden (mindfulness -en   
   bewegingsoefeningen) of om je krachtig te voelen: geeft harmonie in de klas en  
 geeft concentratie aan kinderen;
• Het pakket is ook goed te gebruiken bij speciale feesten/bijzondere dagen, zoals  
 de vredesweek (september), of Kerstmis, adventtijd, Pasen, 4/5 mei, begin van  
 nieuw schooljaar, bij kinderboekenweek, St. Maarten.

Bied aan om gastlessen te komen geven en benoem verschillende lesonderwerpen die 
aansluiten bij doelstelling school.
Bied aan informatie te sturen en of (beter) langs te brengen. (als ze een pakket in handen 
hebben en zien hoe mooi het is, praat het ook makkelijker).

We doen al veel aan dit onderwerp binnen de school
Je kunt een email sturen met de folder en de website waar het pakket kan worden ingezien 
en gratis kan worden gedownload. Altijd leuk om nieuwe ideeën op te doen. 
Ik kan daar niet over beslissen; ik moet overleggen met het team.
-Zorg dat voor zo’n overleg een pakket in het bezit is van het team. Bied ook aan info op te 
sturen;  de power point of de uitgebreide folder
-Bied aan om in het team jouw project  toe te lichten/ en eventueel zelf een gastles te 
komen geven. 
-Vraag wanneer je het beste terug kunt bellen.

Reacties die je kunt verwachten en een mogelijke uitleg:
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Als je contact hebt met een overkoepelend orgaan, zoals de gemeente, een 
wethouder of een directeurenoverleg vraag dan of je een presentatie mag houden.
Als je uitgenodigd wordt, ga eventueel samen met een ander teamlid en bereid je 
goed voor.
Gebruik de power point die bij deze brochure hoort, en geef daarbij een 
toelichting. Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Als er geen mogelijkheden 
voor een power point zijn, zorg dan voor een flap over, een folder voor iedereen en 
een paar pakketten ter inzage. Houdt de presentatie kort en krachtig waarbij je op 
verschillende niveaus iets presenteert: 
Denk aan de samenvatting van het onderzoek.
Lopend Vuurtje 
- sluit aan bij de onderwijsdomeinen sociaal emotionele competenties, een  
 veilig schoolklimaat, democratisch burgerschapsvorming,    
 morele ontwikkeling, kinderen in stressvolle situaties en     
 vluchtelingkinderen, maatschappelijke thema’s in de klas;
- versterkt en verdiept wat de school al doet;
- spreekt leerkrachten aan omdat kinderen zelf actief worden m.b.t. vrede;
- spreekt leerkrachten aan omdat het vrede en rust stimuleert in de klas en 
  in ieder kind.

Noem een paar voorbeelden uit een de unique selling points en ‘waarom je het 
pakket wilt gebruiken’ (zie hieronder);
Noem een aantal praktische oefeningen als voorbeeld die naar jouw idee 
aansluiten bij DEZE school of deze groep mensen!
Als er een wereldvredesvlam staat in jouw regio, leg dan de link met de vlam, en 
noem mogelijkheden om met de school gebruik te maken van het monument: bv 
door een vredeswandeling, het voordragen van vredesgedichten bij de vlam, etc.

Vragen die je kunt verwachten: 
Wat is het verschil met andere lespakketten over dit onderwerp?
De unique selling points:      
-      Niet politiek; niet religieus  
- Te gebruiken in alle soorten onderwijs
- Positieve benadering, (vrede bereik je alleen als je het positieve in de   
 ander en jezelf ziet)
- Op maat te gebruiken
-  Ook opdrachten voor beweging en ademhaling/ mindfulness
- Onderzoeksresultaten van Praktijkonderzoek Lopend Vuurtje, het   
 onderzoek is te downloaden op de website
- Nominatie PAX 2016 
- Genoemd als beste vredespakket in een promotieonderzoek bij    
 Universiteit  Nijmegen over Onderwijs en Normen en Waarden.  
- Het pakket is gratis te downloaden

VIA DIRECTEURENOVERLEG/GEMEENTEN
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Waarom zou je het willen gebruiken:
- Sluit aan bij de doelstelling van de school/scholen
- Sfeer op school verbeteren
- Samenwerking tussen groepen verbeteren
- Goed bruikbaar voor kinderen in crisissituaties
- Goed bruikbaar bij bespreking maatschappelijke thema’s
- Samenwerking met andere scholen (d.m.v. overdracht/of exposities)
- Internationale samenwerking – Lopend Vuurtje is een internationaal   
 programma en wordt in vele landen gebruikt. Voorbeelden van uitwisseling         
               tussen scholen in Enschede en Damascus en tussen Wageningen en   
 JordanIë. 
- Podiummoment voor de kinderen
- Bevat eenvoudige oefeningen om rustig te worden: beweging/mindfulness

Als jij niet zelf de presentatie doet, maar bijvoorbeeld een wethouder die 
enthousiast is, zorg er dan voor dat hij minimaal de folder heeft en een pakket. 
Stuur eventueel een email met bovengenoemde punten. Maak tevoren een 
afspraak wanneer je hem weer benadert. Geef ook aan dat eventueel op een 
school een les kan worden gegeven.
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Als je uitgenodigd wordt voor een gastles, bereid je dan goed voor.
Wat wil je bereiken?
Hoeveel tijd heb je?
Vraag of de leerkracht meedoet en in de klas blijft. Hij/zij kent de kinderen en kan 
jou helpen.
Zorg dat iedereen meedoet.
Vraag of de school van tevoren de ouders laat weten, dat je komt. Misschien kun je  
iets schrijven voor de schoolkrant/nieuwsbrief.
Vraag ook of de leerkracht bereid is om een vervolgopdracht te doen (zonder jou).
We geven hier suggesties hoe je zelf een les kunt samenstellen en daarnaast geven 
we drie voorbeelden voor een gastles.

Waaruit bestaat een les: 
• Introductie. Afhankelijk van jouw ingang op school, vertel je wel of niet het  
 verhaal van de World Peace flame. Anders algemeen uitleggen wat vrede is.
• Inhoud: kies van te voren een thema uit het boekje, bijvoorbeeld:
Vrienden maken: familie muur (lessuggestie 30), geheime vriend (lessuggestie 3), 
tips voor vriendschap (lessuggestie 13), verhaal Geef nooit op (pag. 53), goede 
eigenschappen benoemen (lessuggestie 12), Liefde maakt wel degelijk iets uit (blz. 
61).
-Samenwerken: Zie voorbeeld gastles 3. 
-Je Droom: zie voorbeeld gastles 2. 
-De kracht van iets voor iemand doen: Geheime vriend (lessuggestie 3), spaar om 
anderen te kunnen helpen (lessuggestie 6), lichtje maken voor iemand (werkboek 
opdracht 2, blz. 8.
-Positief denken: lessuggestie 11, Goede eigenschappen benoemen (lessuggestie 
12), armbandjes experiment (werkboek opdracht 11), mooie mensen om je heen 
(lessuggestie 09).
-Vredemakers; alles is mensenwerk: oudere kinderen kunnen op internet 
naar vredesmakers zoeken, je kan een youtube film laten zien van een van de 
voorbeelden uit het boek. Maak een galerij van vredesmakers uit de buurt/familie 
van de kinderen. Wat heb je nodig om een vredesmaker te zijn? Moed/kracht, doe 
de zonnegroet als je ruimte hebt (lessuggestie 10), bewegingsreeksen voor kracht 
(werkboek opdracht 6), Wat kun JIJ doen (lessuggestie 15), Sterk als een beer 
(werkboek opdracht 8).
-Genoeg: consumeren en vrede: (werkboekje opdracht 3).

INHOUD VAN EEN GASTLES
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Yoga, bewegingen, ontspanning, ademhalingsoefening:  
Check van te voren hoe de school tegenover yoga en mindfulness staat. Als je 
het niet zeker weet kies dan voor de aarde groet (opdracht 6A werkboek), of met 
aandacht lopen (opdracht 9 werkboek), of de krokodil (opdracht 14, werkboek).  
Anders de zonnegroet (opdracht 6B, werkboek).

Gesprek over vrede creatief uitwerken: 
Schilderen, tekenen (kaart voor iemand maken (opdracht 5, werkboek), verhaal 
schrijven (opdracht 4 werkboek), gedichtje maken, lichtje maken (opdracht 2 
werkboek), maak een vredesdagboek (opdracht 13, werkboek).
Vraag tevoren hoeveel tijd je hebt en houd je daaraan. Stem met de leerkracht af 
hoe hij/zij jou kan ondersteunen. 

Dit zijn natuurlijk alleen maar voorbeelden. Je bent vrij om zelf een les samen 
te stellen, maar blijf dichtbij het boekje, dat maakt het duidelijk en dan kan de 
school eventueel verder gaan met jouw thema.

Gastles 1 Wereldvredesvlam

Introductie
- Hoe is de WPF tot stand gekomen?
- Waarom de vlam een symbool is voor hoop, liefde en licht

Thema
- Positief denken
- Iets voor een ander doen

Activiteit Vredeslichtje maken
- Zie Werkboek #01 en # 02 en pagina 10 van de handleiding.
- Aanvullende lessuggestie: maak het lichtje voor een goede vriend (geen   
 huisdier) en schrijf een briefje met “ik heb dit vredeslichtje gemaakt voor  
 jou, omdat…”
- Tip 1: stem van tevoren afstemmen of en waar de lichtjes aangestoken   
 kunnen worden in de klas. Het schoolplein is ook een optie.
- Tip 2: als er geen vuur aangestoken mag worden, verander de opdracht   
 dan in het schrijven van een kaart aan iemand die je waardeert.
- Tip 3: nadat alle lichtjes zijn aangestoken vertellen alle leerlingen om de  
 beurt waarom ze het lichtje hebben aangestoken en eventueel voor wie.

GASTLES 1 
DE WERELDVREDESVLAM
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Activiteit Bloemmeditatie

- Zie Werkboek #10 en pagina 63 van de handleiding.

- Tip: zorg dat de leerlingen rustig zijn en dat je goed de aandacht hebt.   
 Als de leerlingen (nog) niet rustig genoeg zijn voor een meditatie, lees dan  
              Verhalen met een boodschap: Liefde maakt wel degelijk iets uit op p.62 van  
 de handleiding.

Opdracht: het armbandjes-experiment.

-  Zie Werkboek #11

-  Tip: gebruik hiervoor haarelastiekjes of goedkope vriendenarmbandjes.

- Opdracht voor de leerkracht om er elke dag even aandacht aan te   
 besteden en het na een week te evalueren en af te sluiten.

GASTLES 1 DE WERELDVREDESVLAM 
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Duur: 60 min
Doel: Brede en positieve visie op vrede

20’ De Vredesweek is begonnen
Intro: wat is vrede, waar denken we aan bij vrede?

Vrede in de wereld (geen oorlog, veiligheid, vredesmakers)
Vrede in de school (geen ruzie, vriendelijk, niet iedereen is hetzelfde)
Vrede in jezelf: rustig, krachtig.
Reacties uit de groep
Activiteit: Vredescollage / mindmap tekenen op bord
Plenair: Wat betekent vrede voor jou?
Enkele voorbeelden laten zien en voorlezen, later leerkracht vragen alles op te hangen.

10’ Vrede in jezelf is ook bij jezelf blijven, sterk zijn in jezelf, sterk als een beer. Vrede 
laten zien niet met vechten maar op een andere manier.
Oefening Sterk als een beer (werkboekje nr 8 kopiëren). In tweetallen staande.
Opschrijven: wat heb je ontdekt?

10’ Sterke vredesmaker is Martin Luther King, sterk als een beer.

In de tijd van dominee King was er veel ruzie en discriminatie tussen zwarte en blanke 
mensen. Ze moesten apart zitten in de bus. Mevrouw Rosa deed dat niet. Zij werd 
gearresteerd. Dominee King kwam in actie en organiseerde een busboycot, dat had 
succes! Bij een bijeenkomst met duizenden mensen, hield hij een toespraak: Ik heb een 
droom! Een droom dat alle mensen gelijk zijn en gelijk behandeld worden. Dat er vrede 
is tussen zwarte en blanke mensen in Amerika. Steeds meer mensen protesteren, maar 
er zijn ook tegenstanders. Dominee King wordt doodgeschoten omdat hij voor de vrede 
vocht. Maar daarna hebben veel mensen gevochten voor gelijkheid tussen zwarte en 
blanke mensen, gevochten niet met wapens, maar gevochten op een vredige manier 
met woorden en daden.

filmpje Ik heb een droom (filmpje op youtube tonen: https://www.youtube.com/
watch?v=A7fKJQFQPqM

20’ Oefening: Wat is jouw droom in de wereld?
Tekenen of schrijven (Kopiëren werkboekje nr 4)

Plenair uitwisselen

GASTLES 2 WAT IS JE DROOM?
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Introductie

(hou dit kort, wat algemene termen over vrede, de kinderen gaan hier later zelf 
mee aan de slag).

* Hoe hou je vrede in de klas? Op school? In de wereld? enz.

Thema

* Samenwerken

* Samen bereik je meer

Mindmap : ( je kan dit klassikaal of individueel doen, laat kinderen opschrijven wat 
er in hun opkomt als ze aan samen werken aan vrede denken. Opdracht is om de 
woorden niet, geen en zonder niet te gebruiken. Je kan eventueel lessuggestie 
10, blz 9 uit de handleiding gebruiken).

Samen vrede maken: vrede in de klas; voor elkaar zorgen; vrede in jezelf; elkaar 
helpen/steunen

Verhaal: De ganzen (blz. 51) Samenwerken en voor elkaar zorgen

Goed nieuws krant maken. blz.16/ 17 werkboekje

Laat de kinderen groepjes vormen van 2 of 3 (of als je een hele grote groep hebt 
in meer), maar laat de kinderen die groepjes zelf kiezen, eventueel beetje sturen) 
en deel blaadjes uit. Niet te groot want het moet later op het grote blad worden 
geplakt.

Print van tevoren de goednieuwskrant uit het werkboekje op groot formaat en 
hang dat op het bord.

Laat de groepen samen goed nieuws verzinnen en opschrijven, tekenen of 
schilderen mag natuurlijk ook.
Laat het nieuws dichtbij de kinderen blijven. Geef wat voorbeelden. Bijv. De kat 
heeft 5 mooie jongen gekregen, de buurman is weer terug uit het ziekenhuis. Enz.

GASTLES 3 SAMENWERKEN
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Vraag ze ook goed nieuws binnen de klas en school op te schrijven. Bijv. meester 
Jan gaat trouwen. Er is een mooi nieuw klimrek geplaatst op het plein.

Verzamel alle bladjes en schrijf/plak ze samen met 1 of 2 kinderen op het grote vel. 
Laat zo de grote goed nieuwskrant ontstaan.

Eventueel kan je de grote krant verkleinen na afloop en aan de kinderen 
meegeven naar huis.

Laat de grote krant een ere plaats krijgen binnen de school.

Vraag van tevoren of de leerkracht bereid is om de vervolgopdracht te maken.

Vervolg opdracht Goed nieuwkrant maken / lessuggestie 14 pag. 25 
handleiding leerkrachten.

Om te voorkomen dat je gastles een eenmalige actie is:

- kun je de leerkracht vragen een vervolgopdracht te doen,

-kun je vragen of je na … (tijd noemen bv 2 maanden) nog eens contact mag 
opnemen,

- vragen of je een presentatie in een teamvergadering mag houden, zodat meer 
leerkrachten over Lopend Vuurtje geïnformeerd worden,

-als de gastles is gegeven tijdens een speciale gebeurtenis (bv 4/5 mei, in de 
vredesweek, met advent en kerst), kun je voorstellen dit volgend jaar te herhalen.

Veel succes!!!

GASTLES 3 SAMENWERKEN
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