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Kinderen gaan op velerlei
wijzen om met elkaar.
Ze spelen, ze babbelen, ze
vechten. Ze zoeken contacten
ze trekken zich terug,
ze werken samen.
Het lijkt te veel om het
allemaal in de gaten te kunnen
houden.
Zijzelf weten ook niet wat er
allemaal gebeuren kan tussen
mensen.
Ze hebben hun contacten
onderling. Ze gaan om met
volwassenen, met ouders en
leerkrachten, met vreemden
en bekenden. Ze ontdekken
een hele wereld van
tussenmenselijke relaties.
Sommigen voelen zich daar
kiplekker bij.
Anderen dreigen uit de boot te
vallen.
Er zijn ook angst, verdriet,
soms paniek, teleurstelling en
eenzaamheid, naast de
blijheid de kameraadschap en
de spontaneïteit …
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Beste Notelaars, geachte ouders,
De kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes, die kinderen zich
moeten eigen gemaakt hebben bij het einde van de lagere school,
staan opgesomd in de eindtermen. Naast specifieke eindtermen voor
Nederlands, wiskunde, wereldoriëntatie en andere schoolse vakken
moet elke school ook werken aan vakoverschrijdende eindtermen voor
leren leren en sociale vaardigheden.
Om aan sociale vaardigheden te werken heeft onze school als
instrument de AXENROOS gekozen.
De axenroos is een hulp bij het observeren van kinderen en bij het
aanleren van sociale vaardigheden. Door verschillende relatiewijzen
bewust voor te leven en door, bij concrete voorvallen uit het dagelijkse
leven, te verwijzen naar de axenroos willen we de kinderen inzicht
bieden in hun eigen sociale omgang en die van anderen.
We willen u graag informeren omdat:
* de axen in onze school op lange termijn echt en bewust doorleefd
zullen worden: oudercontacten, rapportering, startmomenten …
* ouders graag willen weten wat hun kinderen op school leren
* de ouders de verhalen willen begrijpen waar kun kinderen mee
zullen thuiskomen.
De axenroos zal onze school niet van het ene moment op het andere
veranderen in een paradijs van verstandhouding; de axenroos is geen
wondermiddel. Het is wel een geknipt en aantrekkelijk instrument om
blijvend te werken aan sociale vaardigheden … een werk dat misschien
nooit klaar zal zijn!
Deze brochure wil een houvast zijn voor de ouders. Bewaar ze
zorgvuldig. U kan ze raadplegen wanneer u uw kind wil volgen als het
komt vertellen over de axendieren. U kunt ze raadplegen wanneer u op
het rapport de specifieke axen-terminologie aantreft. Misschien kunt u
zelfs in uw thuissituatie een stukje axenroos binnenhalen.
Alvast hartelijk dank voor het aandachtig doornemen van deze brochure!
het Notelaarteam
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De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat wij de axenroos niet zelf
hebben bedacht. Neen, wij hebben de mosterd gehaald bij
Dr. psych. Nand CUVELIER.
In 1978 richtte hij de Relatiestudio in Gent op. Cuvelier ging op zoek
naar methoden en attitudes die het relationele leven van een mens
kunnen uitzuiveren en verdiepen. Hij publiceerde: De stad van Axen,
Tussen jou en mij, Sociaal vaardig? Lieve deugd!,
Omgaan met zichzelf en met elkaar, Verbondenheid …
Met de term "ax" bedoelt Cuvelier: het vermogen om zich op een
bepaalde wijze relationeel te gedragen.
Hij ziet de relaties tussen mensen als een uitwisseling en daarbij
onderscheidt hij 3 componenten.
Erika komt naar school met een zak snoep. Tijdens de pauze biedt ze
die aan aan haar klasgenootjes. Ze zou de snoep natuurlijk ook voor
zichzelf kunnen houden. Rik neemt de aangeboden snoep aan en
bedankt ervoor, maar Greta neemt hem niet aan, ze weigert omdat ze
die snoep niet lust (weerstaan). Willeke twijfelt of zij die al dan niet zal
aannemen (lossen). Pieter reageert nog anders. Zijn kritiek luidt:
"snoepen is ongezond".

1. De axenroos omvat zes relatiewijzen:
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2. Mensen wisselen niet alleen goederen uit, maar ook diensten,
informatie, richtlijnen, iets persoonlijks en bijzijn. Datgene wat
uitgewisseld wordt noemen we in de axenroos inzetten.
3. Woorden maar ook gebaren, lichaamstaal, intonatie spelen een
belangrijke rol bij uitwisselingen. We weten allemaal dat een 'ja' op
veel manieren uitgesproken kan worden en wel eens als een 'neen'
gehoord wordt. Een gebalde vuist of een schouderklopje hebben soms
meer effect dan een lang betoog. → de communicatiekanalen
Wanneer we nu deze 3 componenten gaan combineren en we maken
daar een plattegrond van, krijgen we de axenroos. Voor kinderen van de
lagere school herleiden we de axenroos tot tien axen.
Elke ax stellen we voor met een diersymbool zodat zeer jonge kinderen
inzicht kunnen krijgen in de tien axen.
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De bedoeling van de axenroos is niet om een stempel te drukken op
kinderen en ze in één van de hokjes (axen) te duwen.
Integendeel! Een sociaal vaardig kind beweegt zich juist op een soepele
manier in zo veel mogelijk relatiewijzen.
Elk van de axen heeft zijn kracht of zijn waarde, wanneer ze op een
gezonde manier in de gepaste situatie wordt ingenomen.
Inderdaad! Elke relatiewijze heeft zijn gezonde, constructieve toepassing
maar wanneer ze overdreven of krampachtig wordt ingenomen is ze juist
destructief. Naar de kinderen vertalen we dat in "goedgemutst" en
"slechtgemutst".
Veel zal duidelijk worden wanneer u door de voorstelling van de
10 axendieren bladert.

De 10 axendieren op een rijtje:

pauw
zich present stellen
goedgemutst
-

kan fier zijn
durft zichzelf te tonen
laat zien wat hij kan
zoekt contact
gaat op bezoek
durft op de voorgrond te treden
is er zich van bewust dat hij heel wat te bieden heeft,
maar beseft ook dat hij niet volmaakt is
- is niet verlegen, ook niet over wat hij nog niet kan
- is blij met de aandacht die hij krijgt

-

slechtgemutst
wil ook te onpas, alle aandacht naar zich toe trekken
wil opvallen door altijd tussen te komen
wil steeds op de bovenste trede staan
schept altijd op over zichzelf
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wasbeer
waarderen
-

goedgemutst
waardeert en applaudisseert gemeend en nooit overdreven
geeft een pluimpje
kan iemand feliciteren
ontvangt, verwelkomt, nodigt uit, …
luistert naar wat de ander kwijt wil

-

slechtgemutst
vleit en idealiseert steeds anderen
verliest zichzelf
weet niet meer wat hij van zichzelf kan laten zien
een naïeveling, een goedgelovige
wil profijt trekken uit alle situaties

bever
zorgen
goedgemutst
-

is ijverig en gedienstig
is dienstvaardig en bereid om de handen uit de mouwen te steken
springt, waar nodig, in om mee te helpen
kan de anderen op een gepaste wijze bijstaan
zal de anderen niet in de steek laten
slechtgemutst

-

wil zijn hulp opdringen
is één en al zorg geworden
betuttelt de anderen
zijn overdreven bezorgdheid ergert de omgeving
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poes
genieten

-

goedgemutst
laat zich iets welgevallen
laat zich verzorgen
kan bedanken voor gekregen hulp
kan bedanken voor een geschenk
kan genieten
kan en durft iets te vragen
kan een geschenk aannemen
afhankelijk
slechtgemutst

- is een profiteur
- laat zich alles welgevallen wat een ander voor haar doet
- is liever lui dan moe

leeuw
leiden
goedgemutst
- geeft richtlijnen
- neemt leiding
- geeft uitleg
- geeft informatie
- vertelt nieuwtjes
- legt regels op
- adviseert
- geeft tips
slechtgemutst
- is bazig
- wil altijd de leiding nemen
- dramt door
- luistert niet naar anderen
- laat anderen geen kans om voorstellen te doen
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kameel
volgen
goedgemutst
- volgt raadgevingen nauwgezet op
- weet waar informatie te vinden is
- is leergierig
- werkt goed mee
- stelt geen overbodige vragen
- luistert aandachtig
- gaat gemakkelijk in op voorstellen van anderen en volgt hun
instructies op
slechtgemutst
- volgt alles slaafs op
- voelt zich onzeker zonder richtlijn
- vraagt voor alles toestemming
- is een meeloper
- protesteert nooit

havik
aanvechten
-

goedgemutst
gaat steeds recht op de man af
kan op een beleefde wijze verwoorden wat verkeerd is
weet op een opbouwende manier kritiek te uiten
zal met scherpe blik de situatie observeren
wil een foutieve situatie rechtzetten
durft ronduit zijn mening te zeggen
wil winnen
heeft een gezonde kritiek

-

slechtgemutst
wil anderen pijnigen en kwetsen
vindt alles belachelijk
heeft geen respect voor andermans mening
gebruikt bruut geweld, vaker nog verbaal geweld
is vaak gemeen aanvallend
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steenbok
weerstaan
goedgemutst
-

durft neen te zeggen
weet zich te verdedigen tegen dingen die onrechtvaardig zijn
opkomen voor het eigen standpunt
niet op zijn kop laten zitten
laat zich niet zomaar bevelen door de anderen
kan weerstaan
slechtgemutst

-

ziet in alles het slechte
verzet zich uit gewoonte tegen regels
staat niet open voor nieuwe voorstellen
behoeft nooit uitleg
wil het nieuws niet horen

uil
houden
goedgemutst
-

voor zich houden
kan goed opsparen en verzamelen
laat zich niet te vlug uit het lood slaan
zich niet laten kennen
kan een geheim goed bewaren
anderen kunnen over alles met hem spreken
en voelen er zich veilig bij
- kan zich afzijdig houden en op die manier objectief observeren
- kan filosoferen

-

slechtgemutst
overdrijft met zijn zwijgzaamheid
kijkt op alles en iedereen neer
ziet alles gebeuren, maar trekt er zich niets van aan
is nooit betrokken bij wat er gebeurt
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schildpad
lossen
goedgemutst
-

durft zich terugtrekken
komt er ronduit voor uit dat ze het moeilijk heeft
durft haar ongelijk of fout toegeven
durft zeggen dat zij iets niet begrepen heeft
luistert naar zichzelf en kan daaruit energie putten
kan reflecteren
slechtgemutst

-

kan niets meer aan
krimpt ineen bij de minste opmerking die ze krijgt
voelt zich de mindere van iedereen
zit diep in de put en is depressief
is het gelukkigst in haar eentje
zou het anders willen,
maar kan daarvoor niet de nodige energie opbrengen

meer informatie
Op school kan u ook terecht bij meester Herman.
Op het net:
•
•
•
•

http://www.relatiestudio.be
http://www.axenroos.nl/
http://www.clb-net.be/caleidoscoop/
www.leefschoolderegenboog.be
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