De Axenroos

Wat is de Axenroos?
De axenroos is een manier om de gedragingen van mensen
onder woorden te brengen. Deze gedragingen worden
voorgesteld met behulp van totemdieren. Iedereen heeft
eigenschappen van deze dieren in zich. Aan de hand van
de axenroos leren wij de gedragingen van onszelf en
anderen herkennen.

Hoe werkt de axenroos?
Via de totemdieren krijgen de kinderen beelden en
woorden om hun gedrag te benoemen. Via deze dieren
leren ze zichzelf beteren kennen. Ze leren conflicten
helder bespreken en zo ook misschien oplossen. Ze leren
dat al deze gedragingen goed voor je zijn.

De axenroos in onze school?
school?

Boekje voor de ouders

Dit schooljaar maken de leerlingen spelenderwijs kennis
met de axenroos. Alle dieren zullen terug te vinden zijn
in de school. In de klas, op de speelplaats, ... . Wij hebben
als doel de dieren in ons dagelijks leven de verweven.
TIP: Maak gerust ook thuis gebruik van deze dieren.
Op de volgende pagina vind je een overzicht van ieder
totemdier terug met enkele voorbeelden.

BEVER

POES

De bever leert je

De poes
poes leert je

zorgen voor iemand anders, als
hij iemand plezier kan doen is
hij gelukkig.

genieten en

• Ik zorg voor mijn eigen gerief en
dat van anderen.
• Ik zorg voor een nette
speelplaats.
• Ik eet rustig in de eetzaal.

anderen om een dienst vragen.
• Ik geniet van een nette school
zonder afval op de grond.
• Ik geniet van de speelboxen en
laat anderen ook meegenieten.
• Ik durf hulp vragen aan anderen.

LEEUW

KAMEEL

De leeuw leert je

De kameel leert je

hoe je baas kan spelen op een
vriendelijke manier.

hoe je moet luisteren naar
iemand die iets van je verlangt.

Hij organiseert en geeft uitleg.
• Bij het belsignaal stop ik het spel
• Ik geef schoolinfo onmiddellijk
aan mijn ouders.
• Ik neem bij een spel een sportieve
leiding en sluit niemand uit.

en ga rustig in de rij staan.
• Ik heb respect voor onze
klasafspraken.

PAUW

WASBEER

De pauw leert je
hoe je fier moet zijn,

De wasbeer leert je

je talenten toont en

complimentjes geven,

van je laat horen.

anderen bewonderen en
opkijken.

• Ik draag nette kledij, schoenen en
haar en draag er zorg voor.
• Alle kinderen hebben een mooie
naam waar ze fier op mogen zijn.
We gebruiken die naam dan ook.

• Ik heb bewondering voor wat
anderen kunnen.
• Ik heb respect voor het materiaal
van de klas.

SCHILDPAD

De schildpad leert je
even terug te kruipen,
even alleen te zijn.
• Ik hou er niet van als iemand met
zand naar mij gooit.
• Ik durf mijn ongelijk toegeven.
• Ik mag verdrietig zijn.

UIL

De uil leert je
dat je soms iets voor jezelf
moet kunnen houden.
• Ik weet dat ik pas vanaf 8.00 uur
op de speelplaats mag.
• Ik kan een geheim bewaren.

HAVIK

STEENBOK

De havik leert je

De steenbok leert je

tegen te pruttelen,

dat ‘neen zeggen’ mag en soms
moet. Je mag niet op je kop
laten zitten.

hij zet recht wat fout is,
geeft eerlijke kritiek.
• Ik durf te zeggen wat me dwars
zit.

• Ik zeg ‘neen’ tegen vieze toiletten.
• Ik vraag me met rust te laten
wanneer ik dat wil.

• Ik zeg mijn mening op een
beleefde manier.

•

Ik zeg ‘neen’ tegen pesten.

