UITNODIGING OUDERAVOND    



    28 september a.s.

Beste ouders en verzorgers van de Wilhelminaschool,

0p donderdagavond 28 september wordt de jaarlijkse ouderavond gehouden. Het thema
van deze avond is

‘KiVa, een leuke school zonder pesten!’
De avond begint om 19.30 uur met een korte presentatie van de Ouderraad en de
Medezeggenschapsraad. De schoolleiding vertelt u in het kort over de speerpunten van dit
schooljaar.
Driekwart van de avond gaan we aan de slag met het thema: ‘Kiva, een leuke school zonder
pesten!’ Hieronder vindt u een uitgebreide beschrijving van het programma van deze avond.
In verband met de voorbereiding is het van belang dat u zich uiterlijk a.s. maandag opgeeft.
Klik hier om u digitaal aan te melden.
Tot 28 september om 19.30 uur in het Amfi!
Met vriendelijke groet,
De ouderraad, de medezeggenschapsraad en het team van de Wilhelminaschool

Informatie over het thema van de ouderavond: ‘KiVa, een leuke school zonder
pesten!’
Zoals u weet werken we sinds dit schooljaar met KiVa.
KiVa is een programma dat scholen gebruiken om alle kinderen een fijne schooltijd te geven.
Het programma is gericht op het verminderen en stoppen van pesten.
Het KiVa-programma is ontwikkeld in Finland, en het woord ‘kiva’ betekent in het Fins leuk
of fijn. Het woord ‘KiVa’  is ook een afkorting van de Finse zin: Leuke school zonder pesten.
Kiva gaat ervan uit dat iedereen in de klas kan helpen om pesten te voorkomen,  door zelf
positief gedrag te laten zien en door anderen aan te spreken of te helpen als er wel
vervelende dingen gebeuren in de klas. Iedereen is dus verantwoordelijk om er samen een
fijne groep van te maken waar elk kind zich prettig voelt.

Met de kinderen wordt hier op verschillende manieren aan gewerkt: er worden KiVa lessen
gegeven. In de lessen leren kinderen het verschil tussen plagen en pesten, wat het betekent
om buitengesloten te worden en nog veel meer. Er is een computerspel dat kinderen bewust
maakt van hun gedrag in verschillende situaties. Van elke klas wordt een ‘sociale kaart’
gemaakt, hiervoor vult uw kind twee keer per jaar een vragenlijst in. Als er een kind in de
klas is dat zich niet prettig voelt,of gepest wordt, kan de steungroepaanpak ingezet worden.
Alle leerkrachten van onze school hebben een training gevolgd om met het KiVa programma
te werken. Het wordt in alle groepen ingezet.
Wij vinden het belangrijk dat ook u als ouder weet hoe wij als school omgaan met pesten
en wat wij eraan doen om pesten te voorkomen. Daarom nodigen wij u uit om op 28
september naar de ouderavond te komen over het KiVa programma.
Anniek Verhagen, KiVa-trainer, zal de ouderavond verzorgen. Zij geeft u informatie over de
werkwijze en achtergrond van KiVa en over hoe er met pesten omgegaan kan worden. Om
inzicht te krijgen in de manier waarop KiVa wordt ingezet krijgt u voorbeelden van de lessen
die we op school geven. Ook krijgt u te horen wat we doen als er, ondanks de lessen, toch
gepest wordt op school,  middels de steungroepaanpak.
Wilt u nu alvast meer weten over KiVa dan kunt u via de volgende link
https://www.kivaschool.nl/ouders de oudergids bekijken. Hierin staat duidelijk omschreven
wat pesten is en hoe u thuis met uw kind in gesprek kan over pesten.
Anniek Verhagen werkt als zelfstandig trainer en coach in het onderwijs. Zij richt zich op
pedagogische thema’s, zoals pesten, ‘lastig gedrag’, groepsdynamiek en gesprekstechnieken.
Daarnaast is zij mediator. Met een achtergrond in de jeugdhulpverlening vindt Anniek dat elk
kind de aandacht verdient die het nodig heeft op school.
We hopen u te zien!
Klik hier om u digitaal aan te melden voor de ouderavond van 28 september 2017

