De Schatkamer is een KiVa-school
Vanaf de start van het schooljaar 2020-2021 is De Schatkamer een KiVa-school.
We doen dit niet alleen, ook onze collega’s van Doomijn die de VSO, TSO, BSO en
mede de cultuurworkshops verzorgen, werken volgens de KiVa aanpak.
KiVa is meer dan het volgen van de lessen uit een methode. De brede aanpak waarin er
aandacht is voor de schoolcultuur, de groep, maar ook de individuele leerling en het
betrekken van ouders, maakt dat het we het met elkaar gaan doen.
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale
veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve
groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling
van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school
verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke
individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’
Na twee jaar werken volgens KiVa, mogen we ons een gecertificeerde KiVa-school noemen.
Een effectieve aanpak
KiVa is goedgekeurd door het NJi en het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet
aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste
en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt!
In het kader van het actieprogramma Onderwijs Bewijs van het Ministerie van Onderwijs is
KiVa tussen 2012 en 2014 uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Dit onderzoek is
uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen op 99 Nederlandse basisscholen. KiVa bleek
effectief, onder meer in het tegengaan van pesten. Hieronder in het kort enkele resultaten
van het onderzoek:
o
o
o
o
o
o

KiVa verhoogt het welbevinden van de leerlingen en voorkomt/vermindert
depressieve gevoelens.
Door KiVa oordelen kinderen positiever over hun leerkracht.
Door KiVa hechten kinderen meer belang aan het goed zijn in vriendschappen.
Op KiVa-scholen vinden leerlingen dat hun leerkracht meer vaardigheden heeft om
groepsproblemen te verhelpen.
Door KiVa ontstaat een beter school- en leerklimaat.
KiVa is bewezen effectief in het verminderen van pesten (ruim 63%)
▪
▪
▪

Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 11,9% van de kinderen aan
maandelijks slachtoffer te zijn van pesten. Met KiVa daalt dit naar 5%.
Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 6,8% van de kinderen aan wekelijks
slachtoffer te zijn van pesten. Met KiVa daalt dit naar 3,1%.
Voordat KiVa werd ingevoerd gaf 15,5% van de kinderen aan (bijna)
dagelijks slachtoffer te zijn van pesten. Met KiVa daalt dit naar 4,6%.
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Schoolbrede aanpak
KiVa is een schoolbrede aanpak. Dat wil zeggen dat KiVa aanbod heeft voor alle
klassen van de basisschool. Verder betekent het dat KiVa interventies op schoolniveau, klassikaal niveau en individueel niveau combineert.
Op schoolniveau streeft KiVa bijvoorbeeld naar een cultuur waarin wederzijdse acceptatie,
respectvol en positief gedrag de norm is. Op klassikaal niveau biedt KiVa onder meer
ondersteuning voor adequaat klassenmanagement, terwijl op individueel niveau gewerkt
wordt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkelingen van de
leerlingen. Verschillende onderzoeken laten zien dat schoolbrede programma’s het meest
effectief zijn om de sociale veiligheid op school te versterken en pesten tegen te gaan.
Thema’s
KiVa werkt aan de hand van 10 thema’s in de onderbouw (de groepen 1 t/m 4) en 10 thema’s
in de bovenbouw (de groepen 5 t/m 8) Bij veel thema’s hoort een regel die zichtbaar in de
groep opgehangen wordt. De inhoud van de thema’s worden via nieuwsbrieven aan de
ouders medegedeeld.
Het KiVa-team
Op iedere KiVa-school is een KiVa-team aanwezig. In ons KiVa-team zitten de volgende
teamleden: Daphne Husen, Ingrid Platenkamp, Jacqueline Schepers, Marjolein Schleper,
Marloes Dokter (Doomijn), Mia Blom, Rieky Kuilman. De hoofdtaak van het KiVa-team is om
samen met de leerkrachten de voorkomende problemen en pestgevallen te onderzoeken
en op te lossen. Daarnaast is het KiVa-team verantwoordelijk voor de borging van KiVa
binnen de school en is het team voor het personeel het eerste aanspreekpunt omtrent KiVa.
Communicatie
De leerkrachten zullen de ouder(s) en verzorger(s) via de Parro-app en mails informeren over
activiteiten en ervaringen uit de groep. Het KiVa-team zal meer schoolbreed informeren via
de website en andere informatiekanalen. Natuurlijk kunt u ook informatie vinden op de
pagina achtergrondinformatie van de website van KiVa www.kivaschool.nl
Meer weten over pesten? KiVa heeft een oudergids over pesten geschreven. Deze vindt u
via onderstaande link
https://www.kivaschool.nl/userfiles/site1/files/Oudergids.pdf
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