
Beste ouders/verzorgers, 

Vanuit de werkgroep Sociaal Veilige School willen we u een update geven over onze nieuwe 

sociaal-emotionele methode Kwink waar we dit schooljaar mee gestart zijn: 

Nog even in het kort: 

• Kwink is een preventieve methode. Kwink leert kinderen sociale vaardigheden, is 
gericht op een veilige groep en sluit goed aan bij PBS.  

• Het is groepsbreed: we geven het in alle groepen en het is voor alle kinderen.  
• De 5 SEL (Sociaal Emotioneel Leren) competenties worden systematisch aangeleerd. 

Dit zijn de 5 competenties: 
- besef hebben van jezelf (ik) 
- zelfmanagement (ik) 
- besef hebben van de ander (jij) 
- relaties hanteren (jij) 
- keuzes maken (wij) 

• Er wordt gewerkt met een ‘Kwink van de week’. In principe leren/werken we elke 
twee weken aan een nieuwe gedragsverwachting. Deze wordt opgehangen in de klas. 

• We werken met emotiewoorden. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden:                     

                    

De eerste weken tot aan de herfstvakantie noemen we de Gouden Weken. Deze weken zijn 
belangrijk voor het creëren van een fijne en veilige sfeer in de groep. In deze weken doen we 
activiteiten met de kinderen die gericht zijn op elkaar (beter) leren kennen, beter samen te 
leren werken en rekening te houden met elkaar.  
De volgende onderdelen staan centraal: 

- verkennen van de nieuwe groep 
- bijdragen aan een veilige en fijne groep  
- tot rust komen als je boos of verdrietig bent  
- doen wat je zegt 
- complimenten geven en 
- werken aan zelfvertouwen 

 

Leuk voor u en uw kind: 
Kwink brengt vier keer per schooljaar de Kwink Koelkastposter uit.  Deze poster is speciaal 
voor ouders en kinderen thuis. Hierin staat in een aantal spreekwolkjes het thema van elke 
les kort samengevat. Dan weet u als ouder waar uw kind het op school over gehad heeft en 
kunt u hen daar ook naar vragen. De poster wordt meegegeven aan het oudste kind op 
school.  



U ziet ook allemaal afbeeldingen van ‘apenkoppen’ op de poster, met daaronder de emotie 

die bij de uitdrukking hoort. De afbeeldingen bieden de mogelijkheid om met de kinderen 

over hun en over uw emoties te praten. 

Hiernaast vindt u ook een aantal doe-opdrachten op de poster die u met uw kind kunt doen. 

Deze opdrachten passen bij het thema van de lessen. Op de poster vindt u de ene keer meer 

opdrachten voor de onderbouw, de andere keer meer opdrachten voor de midden-/ 

bovenbouw.  

 

 

 

 


