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Tip 

Op school hangt een houten 

brievenbus op het podium. 

Daarop staat de afbeelding 

van een eend. In deze 

brievenbus kunnen kinderen 

maar ook ouders tips doen 

die ons helpen om de school 

 
Meer weten? 

www.kwinkopschool.nl 

 
 
 
 
 

Kwinkfolder
écht veilig te krijgen en houden. Alle ideeën en 

tips zijn welkom. Daarnaast kan een kind dat zich 

niet veilig voelt of ongewenst gedrag waarneemt, 

(anoniem) melden in de brievenbus. Naar de 

leerkracht gaan of naar één van onze 

vertrouwenspersonen, is natuurlijk de beste weg 

om onveiligheid/ ongewenst gedrag te bespreken. 

 
Mocht u thuis iets merken van een onveilig gevoel 

of van ongewenst gedrag, denk dan aan het 

volgende: 

 praat erover met uw kind 

 neem hem/haar en het verhaal serieus 

 probeer niet direct te oordelen 

 praat er met de leerkracht 

vertrouwenspersoon over 

 

 

Schoolcontactpersoon/ vertrouwenspersoon 

De schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon 

is er voor iedereen die met de school te maken 

heeft: leerlingen, ouders, leraren. Maar ook 

onderwijsondersteunend personeel en stagiaires 

kunnen terecht wanneer dat nodig is. De 

schoolcontactpersoon/ vertrouwenspersoon kan 

worden benaderd bij klachten of meldingen 

omtrent ongewenst gedrag, bijvoorbeeld pesten, 

agressie, seksuele intimidatie of racisme. 

Op basisschool Willem van Oranje zijn twee 

personen geschoold als schoolcontactpersoon/ 

vertrouwenspersoon: Conny Dirkzwager en Lisette 

de Visser.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Basisschool Willem van Oranje 

Goudenregenstraat 2a, 3442 HG Woerden 

Postbus 2134, 3440 DC Woerden 

0348-416079

http://www.kwinkopschool.nl/


Kwink en basisschool Willem van Oranje 
willen gaan. Deze regels worden opgeschreven en in de 

klas opgehangen. Samen met de kinderen zorgt de 

leerkracht er voor dat de regels worden nageleefd. 

Door middel van filmpjes, spelletjes, gespreksvormen en 

creatieve opdrachten werken kinderen aan de Kwink die 

centraal staat. 

Kwink sluit daarnaast mooi aan bij Trefwoord, de 

methode die wij gebruiken voor ons 

levensbeschouwelijk onderwijs. 

Een veilige groep is dé voorwaarde om goed tot leren 

en ontwikkelen te komen. Daarom besteden we 

vanzelfsprekend niet alleen tijdens het half uurtje Kwink 

 Op school doen we er alles aan om uw kind een 

geweldig jaar te bezorgen. Daarvoor is een leuke, 

prettige groep de basis! We hebben er ook een 

online methode voor. Die heet Kwink voor sociaal- 

emotioneel leren. We vinden het belangrijk dat we 

actief aan de sociaal-emotionele vaardigheden van 

kinderen werken. Als misschien wel de belangrijkste 

les van hun leven. 

 

Grootschalig internationaal onderzoek wijst uit dat 

kinderen die op scholen zitten die bewust en 

planmatig aan sociaal-emotioneel leren werken met 

in de week aandacht aan sociaal emotioneel leren. Elke 

dag zijn we bewust actief bezig om te werken aan een 

veilig klimaat voor iedereen!                                                                      
Hoe ‘toetsen’ we de veiligheid?

 

Hoe komen we er achter of het éc 

 

Hoe doen we dat? 

 
Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen 

voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal- 

emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep 

van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen 

zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet 

voorkomt. Elke twee weken staat er een Kwink centraal. 

Deze Kwink is voor alle groepen hetzelfde. In de 

weekopening wordt er aandacht besteed aan de Kwink 

van de week. 

Aan het begin van het schooljaar worden in alle 

groepen regels afgesproken over hoe we met elkaar om 

Samenwerking school en ouders 
 

Uw kind is enorm gebaat bij een optimale 

samenwerking tussen school en thuis. Kinderen 

ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid 

als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk 

dezelfde normen en waarden delen. Het is fijn als 

een kind weet dat ouders en school samen goed 

over een probleem kunnen praten. En dat beiden 

het belang van het kind op het oog hebben. 

Daarom stimuleert Kwink deze samenwerking met 

opdrachten voor thuis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

méér plezier naar school gaan. En dat is goed, want 

dan ervaren kinderen kennelijk een veilige leer- en 

leefomgeving. Want in een sterke, veilige groep 

komt verstorend gedrag, waaronder pesten, niet of 

nauwelijks meer voor. Op die manier kunnen 

kinderen volledig tot hun recht komen. Dan 

presteren ze natuurlijk ook beter. Dáár gaan we voor 

als team. Hopelijk ook met u! Want als school en 

thuis goed samenwerken, plukt uw kind daar direct 

de vruchten van. 

Hoe ‘toetsen’ we de veiligheid? 

 

Hoe komen we erachter of het écht veilig is in 

school?  Natuurlijk in de eerste plaats door met de 

kinderen én met u als ouder in gesprek te zijn en 

blijven. Met ZIEN, ons observatie systeem, bekijken 

we ieder kind. ZIEN richt zich op de sociaal 

emotionele ontwikkeling van kinderen. ZIEN sluit 

naadloos aan bij Kwink. Daarnaast nemen we 

jaarlijks een vragenlijst af, gericht op de sociaal 

emotionele ontwikkeling en veiligheidsbeleving, 

onder alle kinderen in de groepen 6, 7 en 8. 
 

 
Als wij ons zorgen maken over een kind, dan delen 

we deze zorg vanzelfsprekend direct met u. We 

hopen dat u, als u zich zorgen maakt, ook direct 

naar ons komt! 


