Beleidsplan
Schoolklimaat
&
Veiligheid

_______________
Cornelis Zeemanschool

_______________
2019-2023

Cornelis Zeemanschool
Middelbuurt 118
8321 ZE Urk
tel: 0527-686892
E-mail: zeeman@rehoboth.nu
Website: zeeman.rehoboth.nu

Postadres:
Postbus 189
8320 AD Urk
Brinnr. 12KH

Intern Begeleider:
Ineke Alblas-Schaap
werkdagen: di, wo, do
inekeschaap@rehoboth.nu

Versie oktober 2019

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2
1.

Toelichting op het Beleidsplan Schoolklimaat & Veiligheid CZ ....................................................... 4
1.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 4
1.2 Relatie beleidsplan Schoolklimaat & Veiligheid CZ met andere documenten .............................. 4
1.3 Doelstellingen van het beleidsplan Schoolklimaat & Veiligheid CZ .............................................. 4

2.

Missie en visie van de Cornelis Zeemanschool ............................................................................... 6
2.1 Inleiding ......................................................................................................................................... 6
2.2 Missie Cornelis Zeemanschool ...................................................................................................... 6
2.3 Visie Cornelis Zeemanschool ......................................................................................................... 6
2.4 Visie op pedagogisch klimaat ........................................................................................................ 7

3.

Omgangsbeleid ................................................................................................................................ 9
3.1 Basisregels ..................................................................................................................................... 9
3.2 Omgangsregels .............................................................................................................................. 9

4.

Preventieve activiteiten en methodes ten behoeve van het pedagogisch klimaat en veiligheid . 11
4.1 Godsdienstonderwijs en vertaling naar de dagelijkse praktijk ................................................... 11
4.2 Kernreflectie ................................................................................................................................ 11
4.3 Groepsvorming ............................................................................................................................ 15
4.4 Prentenboeken Beertje Anders ................................................................................................... 16
4.5 Methode Seksuele Vorming ‘Wonderlijk Gemaakt’ .................................................................... 16
4.6 Cursus Kindermishandeling ......................................................................................................... 16
4.7 Week van de Media Wijsheid ...................................................................................................... 17
4.8 Leerling raad ................................................................................................................................ 17

5.

Monitoren van pedagogisch klimaat en veiligheid ....................................................................... 18
5.1 Sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem .................................................................................... 18
5.2 Sociogram .................................................................................................................................... 18
5.3 Enquête sociale veiligheid ........................................................................................................... 18
5.4 Tevredenheidspeiling Scholen met Succes ................................................................................. 19
5.5 Vertrouwenspersonen leerlingen................................................................................................ 19
5.6 Incidentregistratie ....................................................................................................................... 19

6.

Curatieve activiteiten en methodes ten behoeve van het pedagogisch klimaat en veiligheid .... 20
6.1 Pest coördinator en Pestprotocol ............................................................................................... 20
6.2 Taakspel ....................................................................................................................................... 20
2

Versie oktober 2019

6.3 Kinderen en hun sociale talenten................................................................................................ 21
6.4 Doos vol gevoelens ..................................................................................................................... 21
6.5 Schatjes, Katjes, Watjes ............................................................................................................... 21
6.6 Handleiding voor jezelf en anderen ............................................................................................ 21
6.7 Het Babbelspel............................................................................................................................. 21
6.8 Stop-Denk-Doe Spel..................................................................................................................... 21
6.9 Kinderkwaliteitenspel .................................................................................................................. 22
6.10 Spring, kikker, Spring ................................................................................................................. 22
6.11 Begeleiding door externen ........................................................................................................ 22
7.

Ambities......................................................................................................................................... 23

8.

Bijlagen .......................................................................................................................................... 24
Bijlage 1: Pleinregels voor leerlingen ................................................................................................ 24
Bijlage 2: Leerlijn Kernreflectie.......................................................................................................... 25
Bijlage 3: brief vertrouwenspersonen aan leerlingen ....................................................................... 42
Bijlage 4: e-mail ouders inzake digitaal pesten en vertrouwenspersonen ....................................... 43
Bijlage 5: Enquête veiligheid op school groep 1 t/m 4 ...................................................................... 44

3

Versie oktober 2019

1. Toelichting op het Beleidsplan Schoolklimaat & Veiligheid CZ
1.1 Inleiding
Binnen het toezichtscriterium van de Inspectie voor het onderwijs staat vermeld dat van
scholen wordt verwacht dat zij een actief beleid voeren op het gebied van de sociale
veiligheid voor leerlingen en personeel. Indicatief daarvoor is in de eerste plaats dat de
school op de hoogte is van de feitelijke situatie. Dit houdt in dat de school inzicht heeft in
de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en personeel en in incidenten die zich
op het gebied van de sociale veiligheid voordoen.
In de tweede plaats mag van de school verwacht worden dat zij aan preventie doet. Dit
houdt in dat de school een uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft, gericht op preventie van
incidenten, dat zij gedragsregels handhaaft, dat zij in het onderwijsaanbod gericht
aandacht besteedt aan aspecten van sociale veiligheid en dat zij op het gebied van sociale
veiligheid structureel samenwerkt met relevante ketenpartners.
In de derde plaats moet de school incidenten adequaat kunnen aanpakken. Dit houdt in
dat zij een uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft, gericht op het optreden na incidenten en dat
zij zorgt op de korte en langere termijn voor begeleiding van slachtoffers van incidenten.
1.2 Relatie beleidsplan Schoolklimaat & Veiligheid CZ met andere documenten
De Cornelis Zeemanschool maakt onderdeel uit van Schoolvereniging Rehoboth. De
vereniging heeft een gezamenlijk Veiligheidsplan van Vereniging Rehoboth tot Stichting en
Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Urk (hierna te noemen: Rehoboth) opgesteld.
Met dit Veiligheidsplan is inzichtelijk gemaakt en verantwoording afgelegd hoe op de scholen
binnen schoolverenging Rehoboth omgegaan wordt met veiligheid. Aan dit document zijn
verschillende bijlagen en hulpbronnen verbonden. Deze bijlagen liggen ter inzage op de
verschillende scholen. Daarnaast zijn er verschillende bijlagen die op de individuele scholen
aangepast dienen te zijn aan de situatie op de eigen school.
Ten aanzien van de protocollen die gespecificeerd zijn aan de situatie op de Cornelis
Zeemanschool heeft de school Protocollen Sociale Veiligheid CZ vastgesteld met daarin het
pestprotocol en het protocol seksuele vorming. Deze zijn te vinden op de website van de
school en per mail verstuurd naar de ouders. Daarnaast beschikt de school over een actueel
ontruimingsplan. Dit document ligt ter inzage op de school.
Om aan te geven op welke wijze de school actief, preventief en adequaat handelt op het
gebied van het sociale klimaat en veiligheid voor haar leerlingen, is beleidsplan
Schoolklimaat & Veiligheid CZ opgesteld.
1.3 Doelstellingen van het beleidsplan Schoolklimaat & Veiligheid CZ
Door middel van het beleidsplan Sociale Veiligheid CZ wil de Cornelis Zeemanschool de
volgende doelstellingen bereiken:



Formuleren van de visie op pedagogisch klimaat
In kaart brengen op welke wijze de school preventief beleid voert op het gebied van
pedagogisch klimaat en veiligheid
4
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In kaart brengen op welke wijze de school actief beleid voert op het gebied van
pedagogisch klimaat en veiligheid
In kaart brengen hoe de school adequaat anticipeert op incidenten op het gebied van
pedagogisch klimaat en veiligheid
Formuleren van ambities ten aanzien van het verder ontwikkelen van beleid schoolklimaat
& veiligheid op de CZ
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2. Missie en visie van de Cornelis Zeemanschool
2.1 Inleiding
Kinderen van deze tijd groeien op in een samenleving waarin de individu steeds meer voorop
komt te staan. Oog hebben voor elkaar en omgang met elkaar aan de hand van Bijbelse
normen en waarden, gefundeerd op Gods Woord, is volgens de Cornelis Zeemanschool de
basis voor de terugkeer van een samenleving waarin de mensen weer meer betrokken zijn op
elkaar.
Door oog te hebben voor elkaar en ieders unieke persoon, (h)erkent men ook dat iedereen
eigen talenten en kernkwaliteiten bezit en leert men elkaar te waarderen en respecteren.
2.2 Missie Cornelis Zeemanschool
De Cornelis Zeemanschool biedt Waarde(n)vol en B(l)oeiend onderwijs, zodat leerlingen
zich naar hun vermogen, optimaal ontwikkelen en als zelfstandige en betrokken burgers
kunnen functioneren in de samenleving.
 Waardenvol; we hanteren Gods Woord en Bijbelse normen & waarden als bron en
richtlijn;
 Waardevol; centraal staat een waardevolle relatie met de Drie-Enige God, de liefde
voor jezelf en de ander;
 Boeiend; we bieden zo boeiend en aantrekkelijk mogelijk onderwijs.
 Bloeiend; we bieden onderwijs dat gericht is op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen
en ontplooien van talenten en kernkwaliteiten van de leerlingen.
2.3 Visie Cornelis Zeemanschool
Door het Waarde(n)vol en B(l)oeiend onderwijs op de Cornelis Zeemanschool, ontwikkelen de
leerlingen zich tot burgers:
 Vertrouwend op God, de ander en in zichzelf
 Met een positief zelfbeeld;
 Met een zelfstandige en onderzoekende houding;
 Die bewust hun ontdekte talenten en kwaliteiten inzetten;
 Die actief eigenaarschap bij het eigen leerproces vertonen;
 Die optimale leerresultaten behalen;
 Die betrokken zijn op de samenleving.
We werken aan deze missie en visie:
 Vanuit een Christelijk identiteit;
 In onderling vertrouwen;
 Met aandacht voor veiligheid;
 Gericht op ontplooiing naar vermogen;
 Betrokken op elkaar en de omgeving.
Op basis van onze visie en missie hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:
1. Uitdragen en uitstralen van Christelijke identiteit.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

Door Gods Woord centraal te stellen, Bijbelse waarden en normen uit te dragen en te
spreken met elkaar over de betekenis en waarde van een persoonlijke geloofsrelatie,
is de christelijke identiteit zichtbaar en hoorbaar in alle lagen van onze school.
(Her)kennen, inzetten en ontwikkelen van talenten en kernkwaliteiten
Door de kinderen te stimuleren in het (her)kennen, inzetten en ontwikkelen van talenten
en kernkwaliteiten, benaderen wij de kinderen als unieke en waardevolle personen.
Bieden van veilige, rustige en stabiele (leer) omgeving, oftewel Veilige School
zijn
Door een veilige, rustige en stabiele leeromgeving te bieden, zorgen we ervoor dat de
kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken
Door Handelingsgericht (HGW) te werken, gaan wij uit van de mogelijkheden en
onderwijsbehoeften van het kind en stemmen wij ons onderwijsaanbod daar zoveel
mogelijk op af. Door het kind naar eigen vermogen eigenaar te laten zijn van zijn
leerproces, doelgericht te werken en passende eisen te stellen, werken wij
Opbrengstgericht (OGW).
Aandacht voor hoofd, hart en handen
Om recht te doen aan de gehele ontwikkeling van het kind, besteden wij naast de
cognitieve ontwikkeling (het hoofd), aandacht aan de sociale emotionele ontwikkeling
(het hart) en de creatieve ontwikkeling (de handen).
Leren versterken door samenwerking
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verhogen en het leren te
versterken, werken alle medewerkers samen met ouders en andere betrokkenen en
hanteren we een eigen kwaliteitskader.
Functioneren als lerende organisatie
Als schoolorganisatie willen we een lerende organisatie zijn waarbij we professioneel,
reflectief, transparant en vernieuwend zijn, maar tevens gericht zijn om dat wat goed
werkt te behouden.

Doelstelling 1, 2 en 3 zijn de uitgangspunten die geldend zijn voor dit beleidsplan.
2.4 Visie op pedagogisch klimaat
Eerder hebben we aangegeven aan de missie en visie te werken:
 Vanuit een Christelijk identiteit;
 In onderling vertrouwen;
 Met aandacht voor veiligheid;
 Gericht op ontplooiing naar vermogen;
 Betrokken op elkaar en de omgeving.
Deze kernwaarden zijn ook terug te voeren naar onze visie op het pedagogisch klimaat en
veiligheid.
Als school zijn we een Christelijke leer- en werkgemeenschap. We hanteren Gods Woord
en Bijbelse normen en waarden als bron en richtlijn voor ons handelen. Ons pedagogisch
klimaat is daarom gebaseerd op Galaten 5: 22-23. Ons pedagogisch klimaat kenmerkt zich
daarom door liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing. We dragen naar de kinderen, personeelsleden en
ouders uit dat God van hen houdt en dat ze er mogen zijn. God hun Schepper vindt hen
belangrijk. Ieder kind, personeelslid en ouder op onze school heeft daarom recht op
7
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acceptatie en waardering als individueel mens. Als personeel kijken wij naar kinderen vanuit
de mogelijkheden, talenten en kernkwaliteiten die ze hebben en stemmen in principe daarop
ons handelen af, zodat ze zich kunnen ontplooien naar vermogen.
De taak van de school is het realiseren van een plek waar kinderen zich geborgen en veilig
voelen. Wanneer er een klimaat heerst van vertrouwen en veiligheid, waarin kinderen het
gevoel hebben dat ze een relatie met de leerkracht en klasgenoten hebben, waarbij ze
zelfvertrouwen hebben in hun eigen kunnen, zullen kinderen beter tot leren komen en
kunnen gedragsproblemen of fysieke of sociale onveilige situaties worden voorkomen of
worden aangepakt. Het is voor ons belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school en
dat zij vertrouwen hebben in de leerkrachten. Dat bereiken onze leerkrachten door open,
eerlijk, duidelijk en consequent te zijn. Daarnaast ook door te luisteren naar kinderen en
belangstelling te tonen. Dit vragen wij ook van onze leerlingen onderling, zodat ze betrokken
raken op elkaar en de omgeving. Dit betekent dat zowel de leerkracht en leerlingen kunnen
reflecteren op hun eigen handen, waarbij het goed is om bij die reflectie ook de feedback van
anderen te gebruiken.
Zo werkt onze school aan een positieve schoolcultuur, zodat ‘leerlingen zich naar hun vermogen,
optimaal ontwikkelen en als zelfstandige en betrokken burgers kunnen functioneren in de
samenleving’.
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3. Omgangsbeleid
Ten aanzien van de omgang met elkaar wordt het voorbeeldgedrag van Jezus Christus
duidelijk. Wat Hij ons heeft geleerd, vormt het referentiekader van waaruit het personeel
leerlingen benadert, leerlingen elkaar en de leerkrachten benaderen en het personeel
onderling met elkaar en met de ouders omgaat.
3.1 Basisregels
Op basis van de Bijbelse normen en waarden heeft de Cornelis Zeemanschool basisregels
opgesteld om een sfeer te scheppen waarin men zich thuis, veilig en gerespecteerd voelt.
Het bespreken van deze regels helpt kinderen een reëel beeld te vormen van wat gewenst
gedrag is. Als je weet wat gewenst gedrag is, ben je zelf beter in staat om aan deze waarden
te voldoen. Tevens is het beter mogelijk om ongewenst gedrag te benoemen.
-

Hier zijn we aardig voor elkaar.
Hier helpen we elkaar.
Ik luister naar jou, en jij luistert naar mij.
Hier gaan we goed met elkaars spullen om.
Komen we er samen niet uit, dan vragen we de juf of meester om raad.
In de gang en op het plein houden we rekening met elkaar.
Waar ik werk maak ik geen rommel en stoor ik anderen niet.
Bovenstaande regels hangen zichtbaar in de school.

Vanuit de principes van opbrengst gericht werken heeft iedere groep daarnaast een eigen
groepsmissie geformuleerd, waarin de groep heeft verwoord hoe ze met elkaar om gaan en
wat hun missie is. Daarnaast heeft iedere groep deze missie vertaalt in groepsafspraken die
specifiek gelden voor hun groep.
3.2 Omgangsregels
Uit de basisregels komen de volgende omgangsregels voort. In de praktijk letten we als
leerkracht op de volgende punten en wijzen de leerlingen daar ook op. Het is niet de bedoeling
dat de leerlingen deze regels uit het hoofd kennen. Ze zijn bedoeld om duidelijkheid te
verschaffen over dat wat wel en niet aanvaardbaar is, en waar jij als leerkracht de leerlingen
op hoort te wijzen. Ook als het je eigen leerlingen niet zijn.
Algemeen.
-

Leerlingen rennen niet door de gang.
Zie er op toe dat de leerlingen na het werken op de gang hun plek opruimen en goed
achterlaten. Dat wil zeggen, stoelen aangeschoven, tafels recht en geen rommel.
Leerlingen praten zo min mogelijk op de gang. Overleg in groepjes wordt zachtjes
gedaan.
Zonder toestemming van de leerkracht komen leerlingen niet in het lokaal boven of in
de boekenkasten.
Het handvaardigheidsmagazijn, kopieerhok, speellokaal en de materialenberging
achter de keuken zijn geen ruimtes voor de leerlingen. Daar komen zij niet zonder
toezicht.
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Plein.
-

De kleuters spelen op het kleuterplein, groep drie en vier in de hoek rond het
speeltoestel en de bovenbouw aan de voorkant op het plein.
De pauzeis in twee momenten verdeeld: 10.15-10.30 (groep 3-4-5) en 10.30- 10.45
(groep 6-7-8)
Leerlingen komen niet achter de school en rennen geen rondjes om het noodlokaal.
Voetballen doen we op het panna-veldje.
Voor skeelers, skates, stepjes en ander rijdend materiaal is het plein te klein. Die laten
de leerlingen dus thuis.
Fietsen worden alleen meegebracht als het strikt noodzakelijk is, en op de dag van
lichamelijke oefening. De fietsen worden achter school neergezet.

NB: in bijlage 1 zijn bovenstaande regels verwoord voor de kinderen. Deze hangen
zichtbaar in de hal van de hoofdingang.
-

Voor school is er een pleinwacht op het kleuterplein en een op het grote plein.
In de pauze is er een pleinwacht op het kleuterplein en een op het grote plein.
In verband met slechtziende leerlingen dragen de pleinwachten een oranje hesje.
Kun je geen pleinwacht lopen dan regel je zelf een vervanger.
Een bal op het dak, tussen twee puntdaken halen we er niet af. Een bal op het platte
dak mag na toestemming weggepakt worden.
In de pauze zijn de leerlingen buiten, en ziet de pleinwacht er op toe dat ze niet naar
binnen gaan.
De pleinwacht zet een afvalbak buiten voor het afval.
Zitten op het hek, en staan op de ping-pong tafel doen we niet.
Heb jij als leerkracht pleinwacht dan spelen jouw kinderen met de bal en/of op het
panna veldje. Daarmee ben jij zelf verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik
van de bal.

Pannaveldje.
-

De leerlingen blijven binnen het panna-veld en staan er niet buiten.
Kijken naar het spel kan vanaf het plein.
Leerlingen die naar het spel kijken staan dus niet op het gras of bij de singel.
Leerlingen zitten niet op het hek van het panna-veld.
Bij het panna-spel is het de bedoeling dat je de bal laag door de benen van de
tegenstander speelt. Komt de bal toch buiten het veld, dan is er te hoog gespeeld en
is de groep voor die dag klaar.
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4. Preventieve activiteiten en methodes ten behoeve van het
pedagogisch klimaat en veiligheid
4.1 Godsdienstonderwijs en vertaling naar de dagelijkse praktijk
Op de Cornelis Zeeman wordt structureel aandacht besteed aan godsdienstige vorming. In
de groepen 1 tot en met 8 worden bijbelverhalen verteld. We maken daarbij gebruik van een
vertelrooster van de methode ‘Hoor het Woord. Het vertellen van bijbelverhalen is een
belangrijk middel om zowel de kennis van de Bijbel als de geloofsbeleving te ontwikkelen.
Daarnaast bieden de verhalen op het gebied van pedagogisch klimaat en SEO tevens zeer
praktische handvatten voor het aangaan van groepsgesprekken over de omgang met elkaar,
zelfbeeld, betrokkenheid op elkaar etc. Deze groepsgesprekken n.a.v. de bijbelverhalen
vormen daarom op de Cornelis Zeemanschool de basis van alle activiteiten rondom het
bevorderen van een positief pedagogisch klimaat en de sociaal emotionele ontwikkeling van
de kinderen.
4.2 Kernreflectie
In de visie op pedagogisch klimaat en veiligheid werd gesproken over o.a. kernkwaliteiten,
talenten, maar ook over reflectie op eigen handelen en daarbij gebruik maken van de
feedback van anderen. Om hier invulling aan te geven is de Cornelis Zeemanschool daarom
sinds 2014-2015 gestart met het werken vanuit de principes van Kernreflectie/Leren van
Binnenuit.
Deze aanpak is gebaseerd op 3 perspectieven:
A. Een focus op kwaliteiten en kracht: het aanboren van het psychologisch kapitaal van
mensen (gevisualiseerd in de metafoor van een diamant). Het belang van positieve
ervaringen en kernkwaliteiten. Dit gaat verder en dieper dan complimenten als “goed
gedaan”.
B. Liften langs denken, voelen en willen. Bij veel leerprocessen ligt het accent op
denken. Diepgang in leren komt als voelen en willen meedoen bij het denken. De
focus op willen en daarmee op idealen geeft positieve gevoelens en geeft kracht. De
krachtige invloed van positieve emoties op leren is erg groot. Ook van negatieve,
trouwens.
C. Aandacht voor interne belemmeringen, die maken dat het inzetten van
kernkwaliteiten en gaan voor idealen niet blijvend doorwerken in gedrag. Bewust
worden van en kunnen omgaan met belemmeringen maakt mensen meer zelfsturend
en krachtiger.
Binnen het concept Kernreflectie’ (Korthagen en Lagerwerf, 2011) zoeken we de intrinsieke
motivatie van de leerling en de leerkracht. Als we gebruik kunnen maken van de idealen en
kernkwaliteiten wordt die intrinsieke motivatie aangesproken en als die geactiveerd wordt
komt er energie vrij: idealen en kernkwaliteiten zijn een motor voor de (leer-)ontwikkeling.
Belangrijk is dan om de idealen en kernkwaliteiten van elkaar te kennen. Dat vraagt om
gesprek, om openheid en vertrouwen. Dat vraagt om een professionele leergemeenschap
met een basis van liefde en zorgvuldigheid.
Het leren herkennen, benoemen en erkennen van kernkwaliteiten; het leren kennen van en
bewust omgaan met belemmeringen en het liften tussen denken (hoofd), voelen (hart) en
willen (buik) zijn de principes van kernreflectie die we in alle lagen van ons onderwijs
11
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gebruiken: in gesprekken tussen leerkracht en leerlingen, tussen directeur en leerkrachten,
in oudergesprekken, in gesprekken tussen.
Als je iemand feedback geeft over zijn kernkwaliteiten dan noem je dat “kernfeedback”. Je
herkent dan kernkwaliteiten en benoemt ze. Je geeft de leerlingen positieve feedback. Je
bevestigt daarmee zijn sterke kanten, dit ondersteunt de verdere ontplooiing van die
kwaliteiten. Er zijn verschillende niveaus van kernfeedback
Je kunt op vier schillende niveaus kernfeedback geven:
(niveau 0):
je maakt de keuze om kernkwaliteiten te zien;
niveau 1:
je ziet de kernkwaliteiten;
niveau 2:
je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet;
niveau 3:
je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet en verwoordt waaraan je dat
ziet;
niveau 4:
je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet, verwoordt waaraan je dat
ziet en zegt wat dat met je doet;
Zes lagen van de ui
Opvallend is dat mensen kwaliteiten van zichzelf vaak als “vanzelfsprekend” ervaren. Het
kost geen moeite om ze in te zetten.
Je zou kernkwaliteiten kunnen zien als een bron van welzijn en effectiviteit in zeer
uiteenlopende situaties. Mensen voelen zich goed als ze hun kwaliteiten kunnen inzetten De
verschillende krachten die binnen en buiten ons van invloed zijn, worden bij de
kernreflectietheorie gevisualiseerd als de lagen van een ui. Dit model geeft steun bij het
vinden van mogelijkheden om problemen te overwinnen. Zoals een ui verschillende meer of
minder diepliggende lagen heeft, zo hebben mensen meer of minder diepliggende lagen
waarop zij kunnen reflecteren.
De ui heeft zes lagen:
 de omgeving: wat kom je tegen?
 gedrag: wat doe je?
 competenties: wat kun je?
 overtuigingen: waar geloof je in?
 identiteit: hoe zie je jezelf?
 betrokkenheid: waar doe je het allemaal voor?
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Gedrag zit aan de buitenkant, voor bekwaamheden, overtuigingen, werkelijke betrokkenheid
en inspiratie moet je steeds verder naar binnen.
Door de verschillende lagen van de ui beter te integreren, kan een mens effectiever worden
in zijn handelen.
Het ui-model kun je ook op leerlingen toepassen. Ook zij hebben, hoe jong ze ook zijn, hun
interesses, motivaties en betrokkenheden. Als je daar als leerkracht oog voor hebt, kun je de
leerlingen helpen om de lagen op één lijn te brengen. Je maakt de leerlingen bewust van hun
kernkwaliteiten, zodat ze het beste in zichzelf naar boven kunnen halen.
Betrokkenheid
Betrokkenheid is de kern van het ui-model. Goed onderwijs is onderwijs waarin kinderen
maximaal betrokken zijn (Laevers, F. (1998). Ervaringsgericht werken in de basisschool.
Leuven: Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs-V.Z.W). Volgens Ferre Laevers herken je
betrokkenheid o.a. aan:
 concentratie;
 motivatie;
 intense waarneming;
 komt energie vrij;
 ervaring van voldoening:
alle competenties (voor zover zinvol voor de activiteit) doen mee;
Flow:
Deze betrokkenheid kun je vergelijken met het begrip “flow”, dat Csikszentmihalyi, 2008
beschrijft in zijn boek “flow, psychologie van de optimale ervaring”: “je voelt je sterk, alert,
verricht moeiteloos je werk, je hebt het gevoel dat je de situatie volledig meester bent en
presteert op de kop van je kunnen. Als je in flow bent zijn de lagen van de ui op elkaar
afgestemd.
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Leerlijn kernreflectie:
De leerlijn Kernreflectie is kort samen te vatten. Vanaf de onderbouw leren de kinderen alle
principes kennen en toepassen. Uiteraard passend bij de leeftijd.
Voor het werken in de school is de verdeling gemaakt tussen drie bouwen.
Opbouw doelen
Aan de hand van de 4 niveaus waarop kernfeedback gegeven kan worden, zijn
onderstaande doelen bepaald
(niveau 0):

je maakt de keuze om kernkwaliteiten te zien;

niveau 1:

je ziet de kernkwaliteiten;

niveau 2:

je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet;

niveau 3:

je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet en verwoordt waaraan je dat
ziet;

niveau 4:

je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet, verwoordt waaraan je dat ziet en
zegt wat dat met je doet.

Doelen groep 1/2:
a. de leerling kan complimentjes geven aan medeleerlingen;
b. de leerling weet het verschil tussen complimentjes van de binnenkant en
complimentjes van de buitenkant;
c. aan de hand van aangeleerde en ‘gevisualiseerde’ kernkwaliteiten, weet de leerling
wat deze kernkwaliteiten betekenen; (Bijlage 2: aanbod per bouw)
d. de leerling kan benoemen waaraan hij/zij een bepaalde kernkwaliteit ziet/herkent;
e. aan de hand van aangeleerde en “gevisualiseerde” kernkwaliteiten, weet de leerling
wat deze betekenen en kan deze kernkwaliteiten herkennen bij zichzelf en
medeleerlingen;

Doelen groep 3 t/m 5:
a) aan de hand van aangeleerde en “gevisualiseerde” kernkwaliteiten, weet de leerling
wat deze betekenen en kan deze kernkwaliteiten herkennen bij zichzelf en
medeleerlingen; (zie bijlage 2: aanbod per bouw)
b) de leerling kan aangeven welk effect het benoemen van kernkwaliteiten bij de ander
of bij zichzelf op hem/haar heeft;
c) de leerling, kan op aangeven van de leerkracht, vragen aan de ander welk effect het
benoemen van kernkwaliteiten op de ander heeft;
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d) De leerling kan met behulp van de leerkracht, benodigde kwaliteiten ‘ophalen’ en
inzetten in bepaalde situaties en/of lessen
e) De leerling reflecteert, met behulp van de leerkracht, achteraf hoe het inzetten van de
kwaliteiten in bepaalde situaties en/of lessen is gegaan.

Doelen groep 6 t/m 8:

a) aan de hand van aangeleerde en “gevisualiseerde” kernkwaliteiten, weet de leerling
wat deze betekenen en kan deze kernkwaliteiten herkennen bij zichzelf en
medeleerlingen; (zie bijlage 2: aanbod per bouw)
b) de leerling weet wat zijn/haar eigen kernkwaliteiten zijn, kan dit benoemen en
verwoordt uit zichzelf waaraan hij/zij dit herkent en welk effect dit op hem/haar heeft
en op de ander;
c) De leerling kan zelf benodigde kwaliteiten ‘ophalen’ en inzetten in bepaalde situaties
en/of lessen;
d) De leerling reflecteert zelfstandig tussentijds en achteraf hoe het inzetten van de
kwaliteiten in bepaalde situaties en/of lessen is gegaan.
Meer informatie over de leerlijn Kernreflectie is te vinden in bijlage 2.
Naast de basisaanpak vanuit de godsdienstige vorming en Kernreflectie, wordt op de
Cornelis Zeemanschool preventief gebruik gemaakt van de volgende methodes en
activiteiten:
4.3 Groepsvorming
Groepsvorming onder kinderen is een proces dat zich maar moeilijk laat beïnvloeden door
volwassenen. Toch kan door het geven van adequate ondersteuning op het juiste moment
de groepsmentaliteit op een hoger plan worden gebracht. Door oog te hebben voor wat er
zich in de onderlinge kind-kind en leerkracht-kind verhoudingen afspeelt en een tijdige
bijsturing van ongewenste ontwikkelingen, kan middels spelactiviteiten veel negatief gedrag
en leed worden voorkomen. Daarbij is het van belang dat de met zorg gekozen
spelactiviteiten naderhand ook zorgvuldig met de groep worden nabesproken. Elke
verandering in de groepssamenstelling kan leiden tot ingrijpende wijzigingen van de sfeer in
de totale groep.
Daarom is het begin van een nieuw schooljaar een uitstekend moment om heel gericht met
groepsvorming bezig te zijn. Juist in deze periode worden de onderlinge al of niet
uitgesproken en vastgelegde groepsregels bepaald. We noemen dit dan de ‘gouden weken’.
In het kader hiervan heeft de Cornelis Zeemanschool de volgende afspraken gemaakt:



Elke groep start in de eerste 4 weken van het schooljaar met minimaal 2 keer 20
minuten in te plannen voor het doen van groepsvormende activiteiten.
Wanneer dit wordt gedaan is voor elke groep vrij om in te plannen.
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Er wordt gebruik gemaakt van spellen die de nadruk leggen op kennismaking,
groepsvorming en het sociaal welbevinden van de groep (zie reader Energizers).
De leerkrachten kunnen gebruik maken van het boek Gouden weken 2.0. Deze staat
op de zolder in de orthotheek.
Na de eerste 4 weken besteedt elke groep 1 keer per week aandacht aan de
groepvorming in de groep. Dit om het groepsklimaat vast te houden en te versterken.
Tijdens de eerste groepsbespreking wordt er met ib-er en groepsleerkracht aandacht
besteed aan het groepsvormingsproces en de gouden weken.

Gedurende de rest van het schooljaar blijft groepsvorming een onderhoudsgevoelig aspect
van het pedagogisch handelen van de leerkracht.
4.4 Prentenboeken Beertje Anders
In de onderbouw maken wij gebruik van de prentenboeken van Beertje Anders. De boekjes
rond hoofdpersoon Beertje Anders gaan over moeilijke onderwerpen en vragen en helpen
deze bespreekbaar te maken. Doel is om kinderen weerbaar te maken. Aan de orde komen
sociaal-emotionele onderwerpen als normen en waarden, ruzie maken, plagen en pesten en
een ander buitensluiten. Ook komen er andere onderwerpen aan de orde die aansluiten bij
de leefwereld van kleuters, bijvoorbeeld gezonde voeding, discriminatie, hoofdluis en snoep.
Deze onderwerpen worden in woord en beeld toegankelijk gemaakt. De bijbehorende platen
worden zichtbaar opgehangen in de klaslokalen van de onderbouw.
4.5 Methode Seksuele Vorming ‘Wonderlijk Gemaakt’
Sinds januari 2015 heeft de Cornelis Zeemanschool een methode voor seksuele vorming en
wel “Wonderlijk gemaakt”. De lessen in deze methode seksuele vorming sluiten goed aan op
de kerndoelen wat betreft brede vorming, oriëntatie op zichzelf en de wereld. Sinds januari
2013 wordt binnen kerndoel 38 expliciet het respectvol omgaan met seksualiteit en seksuele
diversiteit benoemd, waarmee scholen verplicht worden aandacht te besteden aan seksuele
vorming.
Op de Cornelis Zeemanschool werken wij vanaf februari t/m juni met de methode. We
beginnen het schooljaar eerst met de groepsvorming zodat er een veilige basis is en
leerkracht(en) en leerlingen aan elkaar zijn gewend. Vanuit de methode wordt gewerkt met
vier “rode draden”: zelfbeeldontwikkeling, aanleren van sociale normen, werken aan
weerbaarheid en uitdragen van duurzame relaties van liefde en trouw.
Net voor de Kerstvakantie worden alle ouders door de directeur geïnformeerd, via de mail,
over de start van de lessen. Zo hebben zij dan nog ongeveer zes weken om hun kinderen
hierop voor te bereiden. Ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun
kinderen, ook voor de seksuele vorming. In deze mail worden de lessen, met uitleg en per
leerjaar, meegestuurd. Zo krijgen de ouders handvatten voor een gesprek met hun kinderen,
om thuis op de lessen in te kunnen spelen. Meer informatie over deze methode is te vinden in
het document ‘Protocollen Sociale Veiligheid CZ’.
4.6 Cursus Kindermishandeling
In schooljaar 2015-2016 hebben de toenmalige personeelsleden van de Cornelis
Zeemanschool de digitale cursus afgerond rondom:
 Kinderopvang en primair onderwijs: grensoverschrijdend gedrag
 Communiceren over geweld.
 voor IB-er: Werken met een meldcode
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Op basis hiervan zijn de leerkrachten in staat om signalen rondom huiselijk geweld,
kindermishandeling en verwaarlozing beter te signaleren en weet men de werkwijze van
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
In iedere klassenmap is een
signaleringslijst Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aanwezig.
In schooljaar 2018-2019 is er aandacht geweest in een teamvergadering voor
hechtingsproblematiek en de daarbijbehorende zorg rondom pleegzorgleerlingen. In januari
2019 is de opfrismodule Huiselijk Geweld gedeeld met team.
In schooljaar 2019-2020 zal er aandacht besteed worden in een vergadering of teammeeting
aan het onderwerp kindermishandeling.
De Meldcode ligt ter inzage in de Protocollenmap IB.
4.7 Week van de Media Wijsheid
Elk jaar staat er in november een week gepland waarin in alle groepen aandacht wordt
gegeven aan de omgang met sociale media. Op deze wijze leren de kinderen in de groepen
een juiste houding te ontwikkelen die ze nu en later nodig hebben om goed met media om te
gaan.
4.8 Leerling raad
Sinds 2015 is er binnen de Cornelis Zeemanschool een leerling-raad actief, groepje leerlingen
uit groep 7 en 8 die gekozen zijn door de leerlingen uit groep 4 t/m 8 om hen te
vertegenwoordigen. Deze leerling-raad gaat om de 2 a 3 maanden in overleg met de directeur
en kaart allerlei onderwerpen aan. Uitkomsten en voortgang staat beschreven op de website
van de school.
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5. Monitoren van pedagogisch klimaat en veiligheid
5.1 Sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem
In de groepen 1 en 2 worden 2x per jaar observaties uitgevoerd door de leerkrachten die
gericht zijn op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Er wordt daarvoor gebruik gemaakt van de
leerkrachtvragenlijst ZIEN. De onderdelen welbevinden en betrokkenheid worden ingevuld
omdat we deze willen volgen op weg naar groep 3. Daarnaast worden ook de leerlijnen van
het jonge kind onderdeel sociaal emotionele ontwikkeling ingevuld en afgevinkt als er sprake
is van zorg of er onduidelijkheid is over de ontwikkeling van een leerling.
Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de groepen 3 t/m 8 te volgen,
wordt gebruik gemaakt van het Leerlingvolgsysteem ZIEN. Deze signaleringslijst wordt jaarlijks
in oktober op groepsniveau ingevuld door de leerkrachten. Voor eventuele risicoleerlingen
wordt de signaleringslijst in maart nogmaals ingevuld. De bespreking van deze signaleringslijst
vindt plaats tijdens de eerste groepsbespreking, en eventueel de risicoleerlingen tijdens de
tweede groepsbespreking.
Door het gebruik van deze volgsystemen komen kinderen die extra aandacht nodig hebben bij
het aanleren en onderhouden van sociale vaardigheden snel en goed in beeld. Tijdens de
groepsbesprekingen die 3x per jaar gevoerd worden wordt op groepsniveau gekeken welke
aandachtspunten voor de gehele groep of een gedeelte van de groep gelden. Afhankelijk van
de problematiek wordt er dan, in overleg met leerkrachten, een vervolgtraject uitgestippeld.
Ook op individueel niveau kunnen leerlingen opvallen. Tijdens de leerling besprekingen die 3x
per jaar gevoerd worden, wordt de problematiek rondom individuele leerlingen besproken. In
overleg met leerkracht (en ouders) wordt dan, afhankelijk van de problematiek, een
vervolgtraject uitgestippeld.
Curatieve maatregelen op zowel groeps-, als individueel niveau staan beschreven in hoofdstuk
6.
5.2 Sociogram
In de groepen 5 t/m 8 wordt optioneel een sociogram afgenomen. Dit maakt het mogelijk om
sociale verbindingen en relaties die in een groep, klas of team spelen zichtbaar te maken.
Heldere rapportages op basis van het Sociogram geven de totale groepscohesie en
onderlinge aantrekking en afstoting tussen groepsleden weer. Op basis hiervan kan de
leerkracht gerichte interventies ondernemen.
5.3 Enquête sociale veiligheid
In 2017 is gestart met de afname van een enquête omtrent de sociale veiligheid bij alle
leerlingen. Hoe veilig voelen kinderen zich op onze school? Om te weten waar het beleid op
sociale veiligheid voor onze school aangescherpt zou moeten worden, willen wij de
veiligheidsbeleving van de leerlingen jaarlijks meten. In de praktijk zijn de volgende
afspraken gemaakt:
De leerkrachten van groep 1 – 4 stellen de vragen mondeling aan de lln groepsgewijs. (Zie
hiervoor ook bijlage 3.)
De leerlingen van groep 5 – 8 vullen de enquête zelf digitaal in. (Zie bijlage 4.)
Op basis van deze uitslagen wordt op groepsniveau met de leerkrachten en op schoolniveau
met het team verdere acties en stappen ondernomen. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens
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de groepsbesprekingen. De benchmark gegevens worden in een MT overleg besproken en
gedeeld met het team.
5.4 Tevredenheidspeiling Scholen met Succes
Een keer in de 4 jaar wordt er door het instituut Scholen met Succes tevredenheidspeilingen
afgenomen onder ouders, leerkrachten en leerlingen t.a.v. diverse onderwerpen waaronder
het pedagogisch klimaat en de (sociale) veiligheid.
5.5 Vertrouwenspersonen leerlingen
Voor de leerlingen zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld. Voor groep 1 t/m 3 is dat Juf
Ellie Ras en voor groep 4 t/m 8 is dat juf Jojanneke Visser. Ouders zijn op de hoogte
gebracht door middel van informatie in de Schoolgids. Deze leerkrachten gaan eenmaal per
jaar alle groepen langs en vertellen over hun rol en met welke vragen de leerlingen bij hen
kunnen komen. Aan de hand van een aantal gesprekspunten hebben de lln. kennis gemaakt
met deze beide leerkrachten.
Juf Ras doet dit in groep 1 tot en met 3 door middel van een klassengesprek en het voorlezen
van een prentenboek. In groep 4 tot en met 8 wordt door juf Visser een brief gericht aan de
leerlingen behandeld over wanneer de leerlingen contact kunnen zoeken met de
vertrouwens/contactpersoon. Contact kan via direct aanspreken van de contactpersoon en
mondeling een afspraak maken voor een gesprek. Ook kunnen de leerlingen een berichtje
mailen aan de contactpersonen of een briefje in de brievenbus (in de hal van de school)
stoppen over het onderwerp waar ze mee zitten. Daarnaast ontvangt ook iedere leerling een
visitekaartje met de gegevens van de vertrouwenspersonen.
In groep 3 tot en met 8 wordt eenmaal per jaar een filmpje van de Kindertelefoon vertoond
over gevoelens en pesten en welke rol de vertrouwenspersoon hier dan in kan spelen. Ook
het digitale pesten dat vaak in de hogere groepen speelt, wordt in alle groepen besproken.
Ook wordt er door de eigen leerkracht aandacht aan besteed en worden de leerlingen erop
gewezen welke problemen digitaal pesten kan opleveren en wat je hieraan kunt doen.
5.6 Incidentregistratie
Van ongevallen binnen de schoolomgeving en onder schooltijd, en de afhandeling daarvan,
wordt door de betrokken personen verslag gemaakt en aangeleverd bij de directeur. Incidenten
rondom pesten, agressief gedrag etc., en de afhandeling ervan, worden, na overleg met
ouders (en directeur) genoteerd in de notitiecategorie incidentenregistratie in Parnassys.

19

Versie oktober 2019

6. Curatieve activiteiten en methodes ten behoeve van het
pedagogisch klimaat en veiligheid
Een veilige school is volgens de Stichting School & Veiligheid ‘een school waar voortdurend
serieus aandacht wordt gegeven aan het realiseren van een veilig schoolklimaat en aan het
voorkomen, herkennen en aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Een school die
kritisch naar zichzelf blijft kijken en ervoor zorgt dat elk incident leidt tot verkleining van de
kans op nieuw grensoverschrijdend gedrag. In een cultuur waarin zowel leerlingen als
medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding en handelen en waarin hier
open over wordt gepraat.’
De volgende activiteiten, methodes en materialen zijn aanwezig op de Cornelis
Zeemanschool en kunnen ingezet worden als curatieve maatregelen:
6.1 Pest coördinator en Pestprotocol
De school probeert in eerste instantie pestproblemen te voorkomen. Los van het feit of
pesten wel of niet aan de orde is, moet het onderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar
worden gemaakt, waarna met hen regels worden vastgesteld. Maar indien pesten toch
optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en
duidelijk stelling nemen en actie ondernemen tegen dit gedrag. Wanneer pesten ondanks
alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, dan voert de school het uitgewerkte
pestprotocol uit. Deze is te vinden in het document ‘Protocollen Sociale Veiligheid CZ’.
De directeur Dittie Hoekstra is aanspreekpersoon rondom het pestprotocol. Het aanspreekpunt
heeft twee belangrijke taken: ten eerste het coördineren van het anti-pestbeleid en ten tweede
aanspreekpunt zijn voor leerlingen en ouders.
Om pestsituaties op school goed aan te pakken moeten verschillende samenhangende acties
ondernomen worden, die vragen om duidelijke systematiek en structuur. Pesten speelt niet
alleen tussen gepeste en pester. Leerkrachten, ouders, de klas en het schoolklimaat spelen in
pestsituaties ook een rol. Door die rollen systematisch te analyseren kun je de aanpak van
pesten op school voorzien van een goede gestructureerde aanpak. Je kan hierdoor het pesten
op school effectief aanpakken.
De coördinator houdt bij leerlingen en/of ouders de vinger aan de pols door na te gaan of
pestsituaties zijn opgelost en ook op de langere termijn opgelost blijven.
Onze prioriteit is dat deze functie zo wordt ingevuld dat de coördinator zichtbaar en bereikbaar
is voor ouders, leerlingen en collega's met vragen of problemen rond pesten.
6.2 Taakspel
De methode Taakspel gebruiken wij incidenteel als interventiemiddel. Het doel van Taakspel
is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de
reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht en de leerlingen bespreken welke
klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De teams krijgen punten. Wanneer ze voldoende
punten overhouden, komen ze in aanmerking voor de - vooraf besproken -beloning. De
leerlingen stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden.
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6.3 Kinderen en hun sociale talenten
Deze methode omvat bevat 20 lessen die onder een van de acht gedragscategorieën vallen
Kinderen en hun sociale talenten 20 lessen verdeeld over 8 gedragscategorieën (ervaringen
delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, keuzes
maken, opkomen voor jezelf, omgaan met ruzie)
6.4 Doos vol gevoelens
In de onderbouw gebruiken wij de methode een doos vol gevoelens incidenteel in de
groepen of als extra ondersteuning voor leerlingen die op basis van het Leerlingvolgsysteem
extra ondersteuning nodig hebben. Een doos vol gevoelens is ontworpen om de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en is opgebouwd rond de vier
basisgevoelens: blij, bang, boos, verdrietig. Op een speelse manier leren wij kinderen
gevoelens (h)erkennen, begrijpen en uiten. Het beheersen van de basisgevoelens geeft
jonge kinderen een eerste houvast tot een rijk emotioneel leven.
Op individueel niveau hebben wij de beschikking over de volgende materialen en
methodes:
6.5 Schatjes, Katjes, Watjes
Het programma Schatjes, katjes, watjes is het meest effectief voor kinderen uit de
bovenbouw (vanaf ongeveer 8,5 jaar) die moeilijkheden ondervinden in het contact leggen
en samen
spelen met leeftijdgenoten. U kunt hierbij denken aan kinderen die:
 aan de kant staan;
 gepest worden;
 het moeilijk vinden om vriendjes te maken en te houden;
 weinig initiatief nemen;
 moeilijkheden ondervinden bij het oplossen van problemen;
 vaak ruzie maken.
6.6 Handleiding voor jezelf en anderen
Sommige kinderen hebben veel problemen in sociale situaties. Ze hebben problemen met het
herkennen en begrijpen van emoties bij anderen en bij zichzelf, ze hebben moeite zich te uiten
of de gevoelens van anderen in te kunnen schatten. Daardoor is het moeilijk voor ze om
contacten met andere kinderen of volwassenen aan te gaan en te onderhouden.
Deze kinderen hebben hierdoor vaak een negatief zelfbeeld gekregen of ze zijn in verwarring.
Ze hebben behoefte aan meer verheldering over hun eigen rol en over de bijdrage van de
ander in interactie, zodat ze beter kunnen leren omgaan met hun eigen problematiek en/of
klachten.
6.7 Het Babbelspel
Het Babbelspel nodigt op een speelse manier uit een aantal sociale vaardigheden te oefenen
aan de hand van alledaagse opdrachten. Het is een positief spel. Thema's die door de zes
rubrieken heen aan bod komen zijn: beleefdheid, assertiviteit, goede manieren,
inlevingsvermogen, sociale vaardigheden, taalontwikkeling, algemene kennis, weerbaarheid,
trainen van vaardigheden, sociale redzaamheid, respect voor anderen.
6.8 Stop-Denk-Doe Spel
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Omgaan met conflicten. Dat is lastig, zeker voor kinderen. Thuis en op school worden zij vaak
op verschillende manieren opgevoed. Met het Stop denk doe-spel leren kinderen om op een
respectvolle manier met elkaar om te gaan. Dit pakket bevat een bordspel en een kwartetspel.
6.9 Kinderkwaliteitenspel
Doel van het Kinderkwaliteitenspel is leerlingen bewust(er) maken van hun eigen kwaliteiten
en op die manier bijdragen aan een positief zelfbeeld. Op elk kaartje staat een tekening en
een woord, zoals dromerig, slim, eerlijk. De kaartjes kunnen zowel op individueel niveau, in
kleine groepjes als klassikaal gebruikt worden. Uitgangspunt voor een gesprek is steeds het
woord op een kaartje, waarbij concrete vragen worden gesteld door de leraar of begeleider.
6.10 Spring, kikker, Spring
Vrolijk springend naar de cirkels met gevoelens die op de grond liggen, kun je met kinderen
praten over allerlei gevoelens en wat je in sommige situaties kunt doen om je beter te
voelen. Vanaf 4 jaar.
6.11 Begeleiding door externen
Leerlingen kunnen, in overleg met ouders, leerkracht en IB-er, door ouders aangemeld
worden kosteloze:
- begeleiding door POH-GGZ van de huisarts voor verminderde weerbaarheid, lichte
faalangst, onzekerheid, agressie problematiek of andere zaken waarvoor
ondersteuning van een psychologische medewerker is vereist (omgaan met rouw,
echtscheiding, pleegzorgplaatsing, langdurige ziekte van een familielid, etc.)
- Training Kids ’Skils voor 7-9 en 10-12 jarigen bij zorgroep Oude en Nieuwe Land:
- Psycho-motorische therapie http://www.re-move.eu/
- Groepsbegeleiding binnen de basis-GGZ: http://www.progress-flevoland.nl/trainingen/
- Speltherapie: http://www.speltherapie-emmeloord.nl/wie-ben-ik/
- Overige trainingen binnen relaties en opvoedingen gegeven door Centrum jeugd en
gezin.
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7. Ambities
Om bovenstaande te realiseren zal allereerst op basis van dit beleidsdocument structureel en
consequent aandacht besteed worden aan de fysieke en sociale veiligheid van de leerlingen.
Daarbij wordt kritisch gevolgd of er behoefte is aan toch een meer structurele inzet van een
ondersteunende, preventieve methode op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling.
Daarnaast wil de school aan de landelijke doelstellingen voldoen om de kwaliteit van haar
schoolklimaat en sociale veiligheid te monitoren (o.a. middels het LVS Zien). Hiervoor wordt
op MT niveau de benchmark gegevens jaarlijks gemonitord en indien nodig wordt er
geïntervenieerd.
Ook het inzetten, vastleggen en coördineren van preventieve en curatieve acties op groepsen individueel niveau d.m.v. bijvoorbeeld een groepsplan en Individueel Handelingsplan op
gedrag kan bijdragen aan een nog betere waarborging van de kwaliteit van de (sociale)
veiligheid op de Cornelis Zeemanschool.
De methode Wonderlijk Gemaakt wordt verder geborgd. De relaties met ouders/verzorgers
blijven een centrale rol spelen. De signaleringslijst wordt jaarlijks voorafgaand aan deze
lessencyclus doorgenomen met de collega’s.
Daarnaast krijgt de leerling raad een meer actieve, structurele en prominente rol binnen de
school. Hier zal de schooldirecteur met een onderwijsassistente een centrale rol spelen.
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8. Bijlagen







Bijlage 1: Pleinregels voor leerlingen
Lopen met de fiets op het plein
Niet onnodig op de fiets naar school komen
Niet voor schooltijd en in de pauzes in school
Hulpjes worden door de leerkracht opgehaald van het plein(indien nodig)
Geen ballen mee naar school. Geen voetbal voor schooltijd en in de pauze (behalve het
Pannaveld)
Geen skeelers, skateborden en space-skooters mee naar school
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Bijlage 2: Leerlijn Kernreflectie

Leerlijn kernreflectie Cornelis Zeemanschool te Urk
Vastgesteld: 2 mei 2017
Evaluatie op: 11 april 2018
1. Inleiding
Missie: ‘Waarde(n)vol & B(l)oeiend Onderwijs’
De Cornelis Zeemanschool biedt Waarde(n)vol en B(l)oeiend onderwijs, zodat leerlingen zich
naar hun vermogen, optimaal ontwikkelen en als zelfstandige en betrokken burgers kunnen
functioneren in de samenleving.





Waardenvol; we hanteren Gods Woord en Bijbelse normen & waarden als bron en
richtlijn;
Waardevol; centraal staat een waardevolle relatie met de Drie-Enige God, de liefde
voor jezelf en de ander;
Boeiend; we bieden zo boeiend en aantrekkelijk mogelijk onderwijs.
Bloeiend; we bieden onderwijs dat gericht is op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen
en ontplooien van talenten en kernkwaliteiten van de leerlingen.

Visie Cornelis Zeemanschool
Door het Waarde(n)vol en B(l)oeiend onderwijs op de Cornelis Zeemanschool ontwikkelen
de leerlingen zich tot burgers:








Vertrouwend op God, de ander en in zichzelf
Met een positief zelfbeeld;
Met een zelfstandige en onderzoekende houding;
Die bewust hun ontdekte talenten en kwaliteiten inzetten;
Die actief eigenaarschap bij het eigen leerproces vertonen;
Die optimale leerresultaten behalen;
Die betrokken zijn op de samenleving.

We werken aan deze missie en visie:
 Vanuit een Christelijk identiteit;
 In onderling vertrouwen;
 Met aandacht voor veiligheid;
 Gericht op ontplooiing naar vermogen;
 Betrokken op elkaar en de omgeving.
Op basis van onze visie en missie hebben we de volgende doelstellingen geformuleerd:
8. Uitdragen en uitstralen van Christelijke identiteit.
Door Gods Woord centraal te stellen, Bijbelse waarden en normen uit te dragen en te
spreken met elkaar over de betekenis en waarde van een persoonlijke geloofsrelatie,
is de christelijke identiteit zichtbaar en hoorbaar in alle lagen van onze school.
9. (Her)kennen, inzetten en ontwikkelen van talenten en kernkwaliteiten
Door de kinderen te stimuleren in het (her)kennen, inzetten en ontwikkelen van talenten
en kernkwaliteiten, benaderen wij de kinderen als unieke en waardevolle personen.
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10. Bieden van veilige, rustige en stabiele (leer) omgeving, oftewel Veilige School
zijn
Door een veilige, rustige en stabiele leeromgeving te bieden, zorgen we ervoor dat de
kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
11. Handelingsgericht en Opbrengstgericht werken
Door Handelingsgericht (HGW) te werken, gaan wij uit van de mogelijkheden en
onderwijsbehoeften van het kind en stemmen wij ons onderwijsaanbod daar zoveel
mogelijk op af. Door het kind naar eigen vermogen eigenaar te laten zijn van zijn
leerproces, doelgericht te werken en passende eisen te stellen, werken wij
Opbrengstgericht (OGW).
12. Aandacht voor hoofd, hart en handen
Om recht te doen aan de gehele ontwikkeling van het kind, besteden wij naast de
cognitieve ontwikkeling (het hoofd), aandacht aan de sociale emotionele ontwikkeling
(het hart) en de creatieve ontwikkeling (de handen).
13. Leren versterken door samenwerking
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verhogen en het leren te
versterken, werken alle medewerkers samen met ouders en andere betrokkenen en
hanteren we een eigen kwaliteitskader.
14. Functioneren als lerende organisatie
Als schoolorganisatie willen we een lerende organisatie zijn waarbij we professioneel,
reflectief, transparant en vernieuwend zijn, maar tevens gericht zijn om dat wat goed
werkt te behouden.
Visie op pedagogisch klimaat en veiligheid
De visie van op het pedagogisch klimaat en de veiligheid wordt binnen schoolvereniging
Rehoboth zichtbaar door:
-

Ons beeld van de leerling als uniek schepsel van God;
De doelen die wij beogen met de vorming van onze leerlingen;
De overdracht van waarden en normen, zoals respect voor ieder mens, plant en dier,
betrokkenheid bij de nood in de wereld, kritiek kunnen ontvangen, zelfdiscipline,
kunnen genieten van het goede;
- De manier waarop alle betrokkenen bij de vereniging en de scholen met elkaar willen
omgaan, inclusief ons beleid ten aanzien van belonen en straffen;
- De zorg voor elke leerling;
- Onze kijk op de school als veilige gemeenschap waarin geweld en pesten niet
thuishoren.
De pedagogische identiteit van de Cornelis Zeemanschool wordt naast bovenstaande, ook
zichtbaar door:
-

Het (her)kennen, inzetten en ontwikkelen van talenten en kernkwaliteiten
Het toepassen van de principes van kernreflectie in alle lagen van de school
Het zorgdragen voor een veilige, rustige en stabiele leeromgeving, oftewel Veilige
School zijn.

Relatie met kernreflectie
Door het toepassen van kernreflectie kennen onze leerlingen hun eigen talenten en
kernkwaliteiten, waardoor ze zelfvertrouwen krijgen en een positief zelfbeeld. Deze
kernkwaliteiten leren ze niet alleen bij zichzelf, maar ook bij de ander ontdekken en daarbij te
benoemen, zodat men ook betrokken wordt met en op elkaar en zich ontwikkelen tot
betrokken burgers.
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2:

Kernreflectie in het kort

Kernreflectie is gebaseerd op 3 perspectieven:
D. Een focus op kwaliteiten, idealen en kracht: het aanboren van het psychologisch
kapitaal van mensen (gevisualiseerd in de metafoor van een diamant). Het belang
van positieve ervaringen en kernkwaliteiten. Dit gaat verder en dieper dan
complimenten als “goed gedaan”
E. Liften langs denken, voelen en willen. Bij veel leerprocessen ligt het accent op
denken. Diepgang in leren komt als voelen en willen meedoen bij het denken. De
focus op willen en daarmee op idealen geeft positieve gevoelens en geeft kracht. De
krachtige invloed van positieve emoties op leren is erg groot. Ook van negatieve,
trouwens.
F. Aandacht voor interne belemmeringen, die maken dat het inzetten van
kernkwaliteiten en gaan voor idealen niet blijvend doorwerken in gedrag. Bewust
worden van en kunnen omgaan met belemmeringen maakt mensen meer zelfsturend
en krachtiger.
Binnen het concept ‘Leren van binnenuit’ (Korthagen en Lagerwerf, 2011) zoeken we de
intrinsieke motivatie van de leerling en de leerkracht. Als we gebruik kunnen maken van de
idealen en kernkwaliteiten wordt die intrinsieke motivatie aangesproken en als die
geactiveerd wordt komt er energie vrij: idealen en kernkwaliteiten zijn een motor voor de
(leer-)ontwikkeling. Belangrijk is dan om de idealen en kernkwaliteiten van elkaar te kennen.
Dat vraagt om gesprek, om openheid en vertrouwen. Dat vraagt om een professionele
leergemeenschap met een basis van liefde en zorgvuldigheid.
Het leren herkennen, benoemen en erkennen van kernkwaliteiten; het leren kennen van en
bewust omgaan met belemmeringen en het liften tussen denken (hoofd), voelen (hart) en
willen (buik) zijn de principes van kernreflectie die we in alle lagen van ons onderwijs
gebruiken: in gesprekken tussen leerkracht en leerlingen, tussen directeur en leerkrachten,
in oudergesprekken, in gesprekken tussen.
Als je iemand feedback geeft over zijn kernkwaliteiten dan noem je dat “kernfeedback”. Je
herkent dan kernkwaliteiten en benoemt ze. Je geeft de leerlingen positieve feedback. Je
bevestigt daarmee zijn sterke kanten, dit ondersteunt de verdere ontplooiing van die
kwaliteiten. Er zijn verschillende niveaus van kernfeedback
Je kunt op vier schillende niveaus kernfeedback geven:
(niveau 0):
niveau 1:
niveau 2:
niveau 3:
niveau 4:

je maakt de keuze om kernkwaliteiten te zien;
je ziet de kernkwaliteiten;
je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet;
je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet en verwoordt waaraan je dat
ziet;
je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet, verwoordt waaraan je dat ziet en
zegt wat dat met je doet.

Zes lagen van de ui
Opvallend is dat mensen kwaliteiten van zichzelf vaak als “vanzelfsprekend” ervaren. Het
kost geen moeite om ze in te zetten.
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Je zou kernkwaliteiten kunnen zien als een bron van welzijn en effectiviteit in zeer
uiteenlopende situaties. Mensen voelen zich goed als ze hun kwaliteiten kunnen inzetten De
verschillende krachten die binnen en buiten ons van invloed zijn, worden bij de
kernreflectietheorie gevisualiseerd als de lagen van een ui. Dit model geeft steun bij het
vinden van mogelijkheden om problemen te overwinnen. Zoals een ui verschillende meer of
minder diepliggende lagen heeft, zo hebben mensen meer of minder diepliggende lagen
waarop zij kunnen reflecteren.
De ui heeft zes lagen:







de omgeving: wat kom je tegen?
gedrag: wat doe je?
competenties: wat kun je?
overtuigingen: waar geloof je in?
identiteit: hoe zie je jezelf?
betrokkenheid: waar doe je het allemaal voor?

©Korthagen en Vasalos

Gedrag zit aan de buitenkant, voor bekwaamheden, overtuigingen, werkelijke betrokkenheid
en inspiratie moet je steeds verder naar binnen.
Door de verschillende lagen van de ui beter te integreren, kan een mens effectiever worden
in zijn handelen.
Het ui-model kun je ook op leerlingen toepassen. Ook zij hebben, hoe jong ze ook zijn, hun
interesses, motivaties en betrokkenheden. Als je daar als leerkracht oog voor hebt, kun je de
leerlingen helpen om de lagen op één lijn te brengen. Je maakt de leerlingen bewust van hun
kernkwaliteiten, zodat ze het beste in zichzelf naar boven kunnen halen.
Betrokkenheid
Betrokkenheid is de kern van het ui-model. Goed onderwijs is onderwijs waarin kinderen
maximaal betrokken zijn (Laevers, F. (1998). Ervaringsgericht werken in de basisschool.
Leuven: Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs-V.Z.W). Volgens Ferre Laevers herken je
betrokkenheid o.a. aan:





concentratie;
motivatie;
intense waarneming;
komt energie vrij;
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 ervaring van voldoening:
alle competenties (voor zover zinvol voor de activiteit) doen mee;
Flow
Deze betrokkenheid kun je vergelijken met het begrip “flow”, dat Csikszentmihalyi, 2008
beschrijft in zijn boek “flow, psychologie van de optimale ervaring”: “je voelt je sterk, alert,
verricht moeiteloos je werk, je hebt het gevoel dat je de situatie volledig meester bent en
presteert op de kop van je kunnen. Als je in flow bent zijn de lagen van de ui op elkaar
afgestemd.

3:

Opbouw van de leerlijn

De leerlijn is onderverdeeld in onder -midden-en bovenbouw.
-

Onderbouw groep 1 en 2
Middenbouw groep 3 t/m 5
Bovenbouw groep 6 t/m 8

Per hoofdstuk worden de volgende onderdelen besproken:
- Doelstellingen per bouw
- Mogelijke werkvormen
Veel werkvormen zijn (soms met een kleine aanpassing) ook geschikt voor een andere bouw

4: Opbouw doelen
Aan de hand van de 4 niveaus waarop kernfeedback gegeven kan worden, zijn
onderstaande doelen bepaald
(niveau 0):

je maakt de keuze om kernkwaliteiten te zien;

niveau 1:

je ziet de kernkwaliteiten;

niveau 2:

je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet;

niveau 3:

je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet en verwoordt waaraan je dat
ziet;

niveau 4:

je benoemt de kernkwaliteiten die je ziet, verwoordt waaraan je dat ziet en
zegt wat dat met je doet.

Doelen groep 1/2:
f.

de leerling kan complimentjes geven aan medeleerlingen;

g. de leerling weet het verschil tussen complimentjes van de binnenkant en
complimentjes van de buitenkant;
h. aan de hand van aangeleerde en ‘gevisualiseerde’ kernkwaliteiten, weet de leerling
wat deze kernkwaliteiten betekenen; (Bijlage 2: aanbod per bouw)
i.

de leerling kan benoemen waaraan hij/zij een bepaalde kernkwaliteit ziet/herkent;
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j.

aan de hand van aangeleerde en “gevisualiseerde” kernkwaliteiten, weet de leerling
wat deze betekenen en kan deze kernkwaliteiten herkennen bij zichzelf en
medeleerlingen;

Doelen groep 3 t/m 5
f) aan de hand van aangeleerde en “gevisualiseerde” kernkwaliteiten, weet de leerling
wat deze betekenen en kan deze kernkwaliteiten herkennen bij zichzelf en
medeleerlingen; (zie bijlage 2: aanbod per bouw)
g) de leerling kan aangeven welk effect het benoemen van kernkwaliteiten bij de ander
of bij zichzelf op hem/haar heeft;
h) de leerling, kan op aangeven van de leerkracht, vragen aan de ander welk effect het
benoemen van kernkwaliteiten op de ander heeft;
i)

De leerling kan met behulp van de leerkracht, benodigde kwaliteiten ‘ophalen’ en
inzetten in bepaalde situaties en/of lessen

j)

De leerling reflecteert, met behulp van de leerkracht, achteraf hoe het inzetten van de
kwaliteiten in bepaalde situaties en/of lessen is gegaan.

Doelen groep 6 t/m 8

e) aan de hand van aangeleerde en “gevisualiseerde” kernkwaliteiten, weet de leerling
wat deze betekenen en kan deze kernkwaliteiten herkennen bij zichzelf en
medeleerlingen; (zie bijlage 2: aanbod per bouw)
f) de leerling weet wat zijn/haar eigen kernkwaliteiten zijn, kan dit benoemen en
verwoordt uit zichzelf waaraan hij/zij dit herkent en welk effect dit op hem/haar heeft
en op de ander;
g) De leerling kan zelf benodigde kwaliteiten ‘ophalen’ en inzetten in bepaalde situaties
en/of lessen;
h) De leerling reflecteert zelfstandig tussentijds en achteraf hoe het inzetten van de
kwaliteiten in bepaalde situaties en/of lessen is gegaan.

5: Werkvormen per bouw
Werkvormen groep 1 en 2
Er zijn voor de groepen 1 en 2 tien kernkwaliteiten die aangeboden moeten worden, 5 per
leerjaar (zie bijlage 2: aanbod per bouw)
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Deze kernkwaliteiten worden aangeboden aan de hand van (prenten)boeken,
praktijkvoorbeelden, filmpjes van Kikker en zijn vrienden etc.
Nadat de kernkwaliteit is geïntroduceerd, volgt een klassengesprek. De kernkwaliteit wordt
vervolgens, al dan niet met een bijpassende afbeelding, opgehangen in de groep. In de
we(e)k(en) daaropvolgend refereert de leerkracht regelmatig aan de behandelde
kernkwaliteit en worden en wordt deze, in overleg met of op initiatief van de leerlingen, aan
betreffende leerlingen toegewezen.
Hartendiefje van de week (groep 1)
Een leerling krijgt gedurende 1 week een mand mee naar huis. In de mand zit een pop Borre
die overal mee naar toe mag. Daarnaast een schrift, waarin is de ouder mag verwoorden wat
Borre die week heeft beleeft. Op de laatste dag neemt de leerling de mand mee terug naar
school, wordt het verhaal voorgelezen, waarna de leerlingen en de leerkracht de
kernkwaliteiten van de leerling benoemen en opschrijven op een papier en meegeven naar
huis. Elke leerling komt 1x per jaar aan de beurt.
Topper van de week (groep 2)
Een leerling krijgt gedurende 1 week een koffer mee naar huis. In de mand zit een pop Borre
en wat voorleesboekjes. In de koffer mogen spulletjes gedaan waar de leerling op vrijdag wat
over mag vertellen in de groep, een soort spreekbeurt. Na de spreekbeurt benoemen de
andere leerlingen de kernkwaliteiten van de topper van de week. Deze worden op een
diploma geschreven en mag meegenomen worden naar huis. Elke leerling komt 1x per jaar
aan de beurt.
Complimentjes geven
Je hangt een smiley op het bord en schrijft daaronder de naam van het kind die dat dagdeel
1 of 2 kinderen een complimentje mag geven. Aan het eind van het dagdeel vraag je aan de
leerlingen wie er een complimentje heeft gekregen.
Je kunt verschil maken in complimentjes van de buitenkant ( je kunt goed voetballen, je hebt
mooie schoenen) en complimentjes van de binnenkant (je kunt goed helpen, je kunt goed
dingen bedenken) deze laatste complimentjes gaan richting de kernkwaliteiten.
Het fijne-momenten-bord
Op een magneetbord is een afbeelding van een beertje met een groot rood hart geplakt . De
leerlingen kunnen als ze iets fijns beleefd hebben hun naamkaartje bij het beertje plakken.
Aan het eind van het dagdeel kunnen de leerlingen dit fijne moment delen met de groep.
Het kinderkwaliteitenspel
Dit spel omvat kaartjes waarop kernkwaliteiten staan. Je kunt dit spel op verschillende
manier spelen, bijvoorbeeld: “welk kaartje past bij jou?” of “geef een kaartje aan een
medeleerling”. Bij het spel is een handleiding waarin de verschillende spelmogelijkheden
staan.
Grabbelton
Schrijf een aantal kernkwaliteiten op kaartjes en grabbel er 1 uit. De volgende activiteiten
kunnen met deze kernkwaliteit gedaan worden:
-

laat de leerlingen voorbeeldsituaties bedenken waarmee ze de kernkwaliteit kunnen
uitbeelden;
laat de leerlingen foto’s/plaatjes zoeken waarop je de kernkwaliteit ziet;
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6: Werkvormen groep 3 t/m 5
Er zijn voor de groepen 3 t/m 5 vijftien kernkwaliteiten die aangeboden moeten worden, 5 per
leerjaar (zie bijlage 2: aanbod per bouw). Daarnaast worden de kwaliteiten van voorgaande
jaren ook herhaald.
Deze kernkwaliteiten worden aangeboden aan de hand van (prenten)boeken,
praktijkvoorbeelden, filmpjes van bijv. Kikker en zijn vrienden etc.
Nadat de kernkwaliteit is geïntroduceerd, volgt een klassengesprek. De kernkwaliteit wordt
opgehangen in de groep
Kwaliteitenthermometer
De kernkwaliteit wordt op een papier met een zgn. thermometer erop opgehangen in de
groep. In de we(e)k(en) daaropvolgend refereert de leerkracht regelmatig aan de behandelde
kernkwaliteit en worden en wordt deze, in overleg met of op initiatief van de leerlingen, aan
leerlingen toegewezen en wordt hun naam op de thermometer geschreven.
Grabbelton
Schrijf een aantal kernkwaliteiten op kaartjes en grabbel er 1 uit. De volgende activiteiten
kunnen met deze kernkwaliteit gedaan worden:
-

schrijf een verhaal/opstel waarin de kernkwaliteit voorkomt;
bedenk samen met de klas een verhaal/poppenkastvoorstelling waarin de
kernkwaliteit voorkomt;
laat de leerlingen scènes bedenken waarmee ze de kernkwaliteit kunnen
uitbeelden;
laat de leerlingen foto’s/plaatjes zoeken waarop je de kernkwaliteit ziet;

Dikke duimkaartjes
Als de leerkracht en/of de leerlingen een kernkwaliteit bij een leerling waarneemt dan wordt
deze benoemd en op een “dikke duimkaartje” geschreven en aan de leerling gegeven.
Zonnetje van de week
Een leerling staat die week letterlijk in het zonnetje: zijn/haar foto wordt in het zonnetje
geplakt dat gekopieerd is op A3 formaat , medeleerlingen schrijven (of vertellen en de
leerkracht schrijft) een kernkwaliteit op één van de zonnestralen. Elke leerling komt één keer
per jaar in het zonnetje.
Het kinderkwaliteitenspel
Dit spel omvat kaartjes waarop kernkwaliteiten staan. Je kunt dit spel op verschillende
manier spelen, bijvoorbeeld: “welk kaartje past bij jou?” of “geef een kaartje aan een
medeleerling”. Bij het spel is een handleiding waarin de verschillende spelmogelijkheden
staan.
Verder zijn met de kaartjes nog de volgende mogelijkheden:
- Deze variant speel je met een klein groepje (4 tot 6 leerlingen) elke leerling pakt ongezien
twee kaartjes. Dan geven ze om de beurt één kaartje aan de leerling die naast hen zit, ze
vertellen waarom ze deze kernkwaliteit niet zelf willen houden en waarom ze vinden dat de
leerling die naast hen zit deze kernkwaliteit goed kan gebruiken.
- De leerlingen zitten in de kring, in het midden van de kring liggen een aantal (niet te veel,
als je het voor de eerste keer speelt dan 4, dit kun je later uitbouwen)
kernkwaliteitenkaartjes. Eén leerling gaat even naar de gang, de rest van de groep bespreekt
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nu welke kernkwaliteit ze (en waarom) het beste bij deze leerling vinden passen. Het
desbetreffende kaartje blijft gewoon op tafel liggen. Als de leerling weer de klas in komt, kiest
hij zelf een kaartje uit en vertelt waarom hij vindt dat deze het beste bij hem past. Dan vertelt
de groep welke (en waarom deze) ze voor hem hadden uit gekozen.
Memory
Zoek bij elkaar: de kernkwaliteit en de beschrijving.
Materiaal: gelamineerde kaartjes met op de ene helft kaartjes de kernkwaliteiten en op de
andere helft de beschrijving. Overzicht met kernkwaliteit en beschrijving ernaast, zodat de
leerlingen na het spelen, de paren die ze gevonden/gemaakt hebben zelf kunnen
controleren.
Bewustwording kernkwaliteiten inzetten
Vraag de leerling welke kernkwaliteit ze vandaag of tijdens de les willen inzetten, zodat het
(nog) fijner op school wordt. Besteedt er vervolgens tussendoor en na de tijd kort aandacht
aan:
- weet je nog welke kwaliteit je wilde inzetten en waarom juist deze?
- is het al gelukt om hem in te zetten en wat gebeurde er toen, hoe voelde dat?
- als het nog niet gelukt is, hoe komt dat en hoe ga je ervoor zorgen dat het wel lukt?
(zie bijlage 2 en 5)
Deze vragen hoeven niet perse door alle leerlingen hardop beantwoord te worden, maar kan
ook in hun gedachten.
7: Werkvormen groep 6 t/m 8
Er zijn voor de groepen 6 t/m 8 vijftien kernkwaliteiten die aangeboden moeten worden, 5 per
leerjaar (zie bijlage 2: aanbod per bouw). Daarnaast worden de kwaliteiten van voorgaande
jaren ook herhaald.
Deze kernkwaliteiten worden aangeboden aan de hand van boeken en praktijkvoorbeelden.
Nadat de kernkwaliteit is geïntroduceerd, volgt een klassengesprek. De kernkwaliteit wordt
opgehangen in de groep
Kwaliteitenthermometer
De kernkwaliteit wordt op een papier met een zgn. thermometer erop opgehangen in de
groep. In de we(e)k(en) daaropvolgend refereert de leerkracht regelmatig aan de behandelde
kernkwaliteit en worden en wordt deze op initiatief van de leerlingen aan leerlingen
toegewezen en wordt hun naam op de thermometer geschreven.
Kwaliteitenaquarium
In een aquarium ‘zwemmen ‘kernkwaliteit-vissen’ Op iedere vis staat een andere
kernkwaliteit geschreven. De klassendienst mag aan het begin van de week een vis uit het
aquarium vissen en deze aan de haak hangen vooraan in de klas. Onderaan de haak hangt
een lijst met daarop cijfers 1 t/m 10 met daarbij een magneet. Zodra een leerlingen op eigen
initiatief de kwaliteit herkennen bij een medeleerling, mag de leerling de magneet naar boven
schuiven. Zodra de magneet op 10 staat, wordt de kwaliteit klassikaal besproken in de groep
en evt. verder uitgelicht.
Vip van de week
In de klas hangt een poster met kernkwaliteiten, deze worden eventueel eerst doorgenomen
met de klas, zodat iedereen weet wat ze betekenen. Eén leerling is iedere week Vip van de
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Week.
Alle leerlingen schrijven op een blaadje een kernkwaliteit op, waarvan zij vinden dat deze bij
deze leerling past. Daarna lezen de leerlingen om de beurt op welke kernkwaliteit ze op het
blaadje hebben geschreven en waarom. Deze kernkwaliteit wordt dan door deze leerling of
door de leerkracht een ‘gouden munt’ geschreven en op een A4 geplakt en aan de leerling
gegeven.
Vervolgens kan de leerling die Vip van de week is reageren:
-

welke kernkwaliteiten passen bij hem/haar? en waarom?
welke kernkwaliteiten passen niet bij hem/haar? en waarom?
de leerling kan nog om uitleg/verduidelijking vragen aan zijn/haar klasgenootjes

Bewustwording kernkwaliteiten bij de leerling zelf
Vraag de leerling welke kernkwaliteit ze vandaag of deze les willen inzetten, zodat het (nog)
fijner op school wordt of dat ze beter kunnen leren. Besteedt er vervolgens verspreid over
de hele dag of tijdens de les kort aandacht aan:
-

weet je nog welke kwaliteit je wilde inzetten en waarom juist deze?
is het al gelukt om hem in te zetten en wat gebeurde er toen, hoe voelde dat?
als het nog niet gelukt is, hoe komt dat en hoe ga je ervoor zorgen dat het wel
lukt? (zie bijlage 2 en 5)
Deze vragen hoeven niet perse door de leerlingen hardop beantwoord te worden, maar mag
ook in hun gedachten.
Kwartet
Dit spel speel je in een kleine groep met maximaal 4 leerlingen, je gebruikt hiervoor de
kaartjes van het kinderkwaliteitenspel. Speel dit spel in een kleine groep. Alle spelers krijgen
vier kwaliteitskaarten, de rest van de kaarten wordt op de kop op een stapel gelegd. De
eerste speler pakt een nieuwe kaart van de stapel en legt die naast de andere vier kaarten.
Voor de kaart die de speler het minst bij zichzelf vindt passen, zijn er twee mogelijkheden:
1.

de speler geeft de kaart aan een ander, omdat hij/zij deze kwaliteit bij die persoon
vindt passen

2.

De speler legt de kaart (op de kop) op een tweede stapel.

Als je aan de beurt bent moet je er voor zorgen dat je maximaal vier kaarten overhoudt aan
het eind van je beurt. Je pakt dus een kaart, beslist of je deze houdt (zo ja dan doe je een
andere kaart weg op de stapel of geef je aan een andere speler). Had je net een kaart
gekregen van een andere speler dan doe je weer hetzelfde: beslissen of je hem houdt (en)
dus een andere kaart weg doet aan een andere speler of op de stapel) of dat je hem aan een
ander geeft of op de stapel legt.
Er zijn dus twee stapels kaarten waarvan je een kaart kunt pakken: de eerste stapel waarvan
je niet weet wat je pakt, de tweede stapel waarop de kaarten weggelegd worden die een
ander niet wil hebben. Mocht jij die wel willen hebben en je bent aan de beurt dan kun je die
pakken. Je mag dus kiezen van welke stapel je een kaart pakt.
Als je vier kwaliteiten verzameld hebt, die goed bij jou passen dan roep je “kwartet” en leg je
uit waarom je voor deze kwaliteiten gekozen hebt.
Levend kwaliteiten kwartet
Elk kind kiest een kernkwaliteit uit van de lijst met kernkwaliteiten en schrijft deze op een
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blaadje. Eventueel van te voren de lijst met kernkwaliteiten doorspreken, zodat elke leerling
weet wat de kernkwaliteiten betekenen.
De klas wordt in vier groepen verdeeld. Dan wordt het spel als volgt gespeeld:
-

groep 1 vraagt aan een andere groep (bijv. groep 2)of ze een bepaalde kernkwaliteit
hebben;
heeft groep 2 die, dan geven ze het briefje aan de groep die er om vroeg;
groep 1 mag nu nog een keer aan een andere of dezelfde groep vragen om een
kernkwaliteit;
heeft groep 2 die niet, dan is groep 2 aan de beurt;
de winnaar is de groep die aan het eind de meeste kernkwaliteiten heeft;

-

8: Vraagstukken voor de toekomst:
o
o
o
o
o
o

Behoefte aan van iedere kwaliteit de betekenis op volwassenniveau +
kindniveau
Evt. aparte posters maken voor onderbouw, middenbouw, bovenbouw
Hoe zorgen we voor overdracht over de vaardigheid van de groep en
leerlingen individueel t.a.v. kernreflectie?
Doen we er ook wat mee met rapport?
Hoe passen we kernreflectie toe in het lesrooster?
Op welke wijze betrekken we ouders bij het toepassen van kernreflectie bij
hun kinderen?

9: Kernreflectie op schoolniveau
Bij het verder ontwikkelen van de organisatie van de CZ vinden wij het belangrijk dat de
verantwoordelijkheid meer en meer komt te liggen bij de professionals zelf. Het samen
verantwoordelijk voelen voor de organisatie is daarbij een basisvoorwaarde. Het MT moet
het denken en doen niet uit elkaar laten groeien. Bij het nemen van besluiten zal het team
betrokken worden, waardoor het zich eigenaar voelt en er vertrouwen heeft dat het een goed
besluit is. Des te meer zal het beleid gedragen worden en loyaal worden uitgevoerd.
Een gezamenlijke visie, een gezamenlijk doel en gedeelde kennis zijn voorwaarden om te
werken aan de professionalisering van de Cornelis Zeemanschool.
Het team hecht waarde aan een open en collegiale verhouding. Ook hier geldt de uitdaging
om tijd voor elkaar beschikbaar te houden. Tijd om elkaar te steunen, dingen met elkaar te
bespreken en ook tijd om samen te ontspannen. In de komende jaren zal bewust gewerkt
worden om de onderlinge band binnen het team te versterken.
De CZ wil daarom ook op team- en directieniveau de principes van kernreflectie toepassen:
-

Herkennen en benoemen van de kernkwaliteiten van kinderen, leerkrachten en
ouders;
verbinden van leren aan idealen;
het verbinden van denken, voelen, willen en doen met elkaar;
het omgaan met belemmeringen bij leren en ontwikkelen;
het verbinden van de lagen van de ui, waardoor 3 D leren op gang komt
(3D: Diepgang, Duurzaam en Doorwerkend in gedrag)

Wanneer volgens deze principes gewerkt wordt, wordt de ‘Flow’ oftewel de bevlogenheid van
de leerkrachten aangeboord. Door op individueel en teamniveau de leerkrachten te
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begeleiden ten aanzien van autonomie, feedback, sociale steun en coaching, wordt getracht
deze ‘Flow’ te bewerkstelligen, zodat er 3D-leren op gang komt en er effectief met
belemmeringen bij het leren en ontwikkelen omgegaan kan worden. Op deze wijze ontstaat
er een onderzoeksmatige, lerende cultuur.
Doelstellingen
-

-

Het (her)kennen, inzetten en ontwikkelen van talenten en kernkwaliteiten
Het toepassen van de principes van “Kernreflectie’(kernkwaliteiten, idealen, liften en
belemmeringen) in alle lagen van de school
Leren versterken door samenwerking
De schoolleiding is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leerkrachten en
hun ontwikkelingsmogelijkheden d.m.v. motivatiegesprekken, School Video Interactie
begeleiding, collegiale intervisie/consultatie, Maatjesleren, Leerkrachtregister etc.
De CZ school investeert in goede begeleiders, extra tijd binnen en buiten –het
werken in- de klas.
De CZ school werkt doelgericht aan innovaties: nieuwe kennis creëren en toepassen
in de organisatie.
Binnen de CZ is er een op leren georiënteerd werkklimaat. Leraren zijn gemotiveerd
om het en hun onderwijs beter te maken en daar samen met collega’s en studenten
aan te werken
Deze wijze waarop aan deze doelstellingen gewerkt wordt, staat verwoord in het
jaarplan ‘Kernreflectie’. In bijlage 4 enkele toepassingen die worden door de CZ
gehanteerd worden op schoolniveau.

10: Bronvermelding
Met dank aan:
Bassischool de Regenboog en Het Prisma uit Borne voor het beschikbaar stellen voor hun
leerlijn kernreflectie.
Literatuur:
Csikszentmihalyi, M. (2008). Flow psychologie van de optimale ervaring. Amsterdam:
uitgeverij Boom
Evers, M. & Loman, E. & Soepboer, W. (2008) Het kinderkwaliteitenspel. Amersfoort: CPS
onderwijsontwikkeling en advies
Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2008). Leren van binnenuit, Amsterdam; uitgeverij Boom
Korthagen, F. & Nuijten, E. (2016) Krachtgericht coachen, Amsterdam; uitgeverij Boom

Bijlage 1; Overzicht alle kernkwaliteiten
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Hoofd (denken)

Hart (voelen)

Helderheid

Openheid

Onderscheidingsvermogen

Gevoeligheid

Scherpzinnigheid

Betrokkenheid

Inspiratie

Doorzettingsvermogen

Objectiviteit

Zorgzaamheid

Integriteit

Volharding

Innerlijk weten

Liefde

Analyseren

Verbondenheid

Compassie

Vastberadenheid

Denkkracht

Warmte

Wijsheid

Vindingrijkheid

Structuur

Barmhartigheid

Nederigheid

Energiek

Overzicht

Mildheid
Dankbaarheid

Creativiteit
Perspectief
Duidelijkheid
Nuchterheid
Zorgvuldigheid
Verstandigheid
Bezonnenheid
Rechtvaardigheid
Alertheid

Vriendelijkheid
Enthousiasme
Blijdschap
Rust
Humor
Vertrouwen
Passie
Trouw
Vrede
Hoop

Handen/lichaam
(willen/doen)
Tederheid

Initiatief
(Daad)kracht

Harmonie

Geduld

Eerlijkheid

Commitment
Doelgerichtheid
Moed
Hoop
Pragmatisch
Belichaming
Zelfvertrouwen
Overgave
Lichtvoetigheid
Vrijheid
Discipline
Dienstbaarheid
Verantwoordelijkheid

Bijlage 2: aanbod kernkwaliteiten per bouw - CZ
Groep 1
Zorgzaam /behulpzaam
Vriendelijkheid
Doorzettingsvermogen
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Zelfvertrouwen
Eerlijkheid
Groep 2
Creativiteit
Liefde
Rust
Geduld
Moed/dapper
Groep 3
Compassie
Verantwoordelijkheid
Enthousiasme
zorgvuldigheid
humor
Groep 4
Nuchterheid
Betrokkenheid
Energiek
Nederigheid
vrede
Groep 5
Verbondenheid
Barmhartigheid
Dankbaarheid
Volharding
Doelgerichtheid
Groep 6
Rechtvaardigheid
Structuur
Harmonie
Vindingrijkheid
Discipline
Groep 7
Wijsheid
Inspiratie
Dienstbaarheid
Alertheid
Initiatief
Groep 8
Voorzichtigheid/bezonnen
Scherpzinnigheid
Objectiviteit
Openheid
Commitment
Bijlage 3: voorbeeldgesprekje leerling
De leerkracht leest, interactief, een verhaal voor met platen. Het verhaal wordt niet
afgemaakt. De leerlingen krijgen een boekje waarin ze op hun eigen manier het verhaal
mogen afmaken.
Jan, zit achterin, is ook druk met andere dingen. Pikt het verhaal wel op, maar als ze
zelfstandig aan het schrijven gaan, doet hij dat niet. Hij schuift wat op zijn stoel, stoort
medeleerlingen in hun werk, gooit het boekje, dat ze hebben gekregen, van zich af.
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L(eerkracht): Je hebt er geen zin in?
Jan: “Nee”.
L: “ Hoezo?”
Jan: “Ik vind dit helemaal niet leuk”.
L: “Ik zie het, wat zou je willen?”
Jan: “Spijbelen”, en kijkt de L wat schalks aan.
L: “Oké, wat zou je dan gaan doen?”
Jan denkt even na, heeft deze vraag niet verwacht,….: “gamen”, zegt hij
L:”Jij houdt van gamen?”
Jan: “Ja”
L: “Wat voor game en wat doe je dan”
Jan begint enthousiast te vertellen over een spel, wat er allemaal gebeurt, wat hij dan doet.
L. stelt nog wat vragen over het spel en Jan wordt helemaal actief
L: “ Jij kunt prachtig vertellen over hoe je dat spel speelt en ik zie dat je helemaal enthousiast
bent en ik zie ook energie, je wordt actief. Klopt dat?”
Jan: “Ja, ik vind dat heel leuk om te doen en….” Vertelt weer verder.
…….
L: “Oké, wat ben je nu enthousiast zeg; heel anders dan hoe je er net bij zat. Ik wordt er ook
enthousiast en blij van merk ik.
Hoe zou het zijn, als je dat enthousiasme nu zou vasthouden en inzetten om het verhaal te
schrijven?”
Jan: “Dat is heel anders, dit is niet leuk”
L: ”Dat begrijp ik, dat denk je nu, maar ik bedoel, kun je wat je vertelde over dat spelen, dat
je zelf van alles moet bedenken en hoe het spel verloopt niet juist mooi verwerken in het
verhaal? In het spel moet je zelf ook van alles bedenken, je eigen creativiteit en fantasie
gebruiken. Als je die kwaliteiten nou ook eens bij het schrijven inzet. Dat is juist de
bedoeling.”
Jan, kijkt de leerkracht aan, zijn ogen lichten op, ziet ineens allerlei mogelijkheden en gaat
intensief aan het schrijven.
Na een poosje laat hij enthousiast en trots zien, wat hij heeft geschreven.
L:”Wouw je bent lekker bezig zeg, ik zag je ook heel geconcentreerd aan het schrijven. Echt
mooi, daar geniet ik van”. Leest het verhaal, “als ik je verhaal lees dan ben ik nieuwsgierig
naar wat hij (de hoofdpersoon) daarna doet en wat hij denkt.”
Jan gaat weer verder schrijven. L. stimuleert met vragen als: Wat gebeurt er daarna? Wat
wil hij nu? Hoe voelt hij zich.
Blijft kernkwaliteiten benoemen.
Uiteindelijk heeft Jan een verhaal geschreven, waar hij trots op is.
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Bijlage 4: Handvatten en tools op schoolniveau
1. Begin de bijeenkomst door verschillende kernkwaliteiten op kaartjes uit te spreiden
op een tafel. Schrijf alle namen van de collega’s die aanwezig zijn in de vergadering
op een blaadje, doe ze in een kom en laat iedereen willekeurig een blaadje met een
naam grabbelen bij binnenkomst. Iedereen kiest een passende kernkwaliteit voor de
persoon op zijn/haar blaadje. Dit kan klassikaal of in tweetallen besproken worden
met elkaar.
2. Begin de vergadering door terug te blikken op de afgelopen week en welke
kernkwaliteiten je van je collega’s hebt gezien en wat dit met jou deed. Luisteraar:
probeer door te vragen zodat het ideaal naar voren komt.
3. Maak een video waarin van iedere groep een aantal leerlingen kernkwaliteiten
opnoemen van hun eigen juf of meester en presenteer deze aan het begin van een
vergadering.
4. Introduceer het ‘freeze’ moment: Je kunt beginnen door 1 of 2 personen aan te wijzen
die tijdens de bijeenkomst gaan letten op kwaliteiten die ze tijdens de bijeenkomt bij
hun collega’s zien. Zij mogen de bijeenkomst willekeurig onderbreken door ‘freeze’ te
zeggen en kernfeedback te geven. Ga bij het bespreken kort door op wat het met de
ontvanger doet, dat deze kwaliteit wordt opgemerkt.
5. Bespreek voorafgaand aan de vergadering: Wat ga jij deze vergadering inzetten om
het tot een succes te maken? Op welke manier kun je deze kwaliteit of vaardigheid
activeren? Optie: noteer alle gekozen kwaliteiten en competenties en laat ze
zichtbaar zijn tijdens het overleg. Check tussendoor een keer hoe het gaat, lukt het?
6. Als voorzitter van een vergadering is het soms lastig om zowel productgericht als
procesgericht bezig te zijn. Overleg vooraf wie procesbewaker wil zijn, zodat tijdens
de momenten die ertoe doen, iemand bewust kan interveniëren door kernreflectie toe
te passen.
7. Bespreek met je duo-collega of gezamenlijk als bouw jullie ideaal rondom een
bepaald agendapunt, welke belemmeringen zijn er en benoem welke kwaliteiten je in
kunt zetten en welke alternatieven er zijn om dit ideaal te verwezenlijken.
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Bijlage 5; Liftvragen bij de 4 dimensie
Denken (Hoofd)
* wat weet je hierover?
* welke kennis kun je nu inzetten?
* welke gedachte komt er in je op?
* wat denk je dat dit zal opleveren?
* wat vind je hiervan?
* waarvan ben je overtuigd?
* wat is je mening hierover?
* waarvan ben je overtuigd?
* waar ben je je nu bewust van?
* waar moet het resultaat aan voldoen?
* wat vraag je je af?
* hoe weet je dat je je doel bereikt hebt?
* wat zijn de voors en tegens?
* wat kan ik voor je doen?
Voelen (Hart)
* welk gevoel roept dit op?
* op welke manier raakt je dit?
* wat gebeurt er nu met je?
* wat gaat er nu door je heen?
* wat voel je?
* wat voor lichamelijke reactie roept dit op?
* hoe voel je je?
* stel je gaat het doen, hoe voel je je dan?
* waar ben je zeker over?
* waar ben je onzeker over?

De vragen gaan in op wat er op dit moment, het nu van
het gesprek gaande is. Dat werkt het meest krachtig.
Als je iemand wilt laten terugblikken, zet de persoonsvorm
dan in de verleden tijd.
Vergeet niet om kwaliteiten te blijven benoemen.

Willen (Buik)
* wat wil je hiermee?
* wat wil je bereiken?
* wie wil je hierin betrekken?
* waar streef je naar?
* wat is je ideaal?
* waar heb je behoefte aan?
* wat is je verlangen?
* wat drijft je?
* wat is nu je intentie?
* wie wil je erbij betrekken?
* wat wil je aandacht geven?
* hoe uitdagend is dit voor jou?
* welke bijdrage wil je leveren? En je collega’s?
Doen (‘Handen’/lijf)
*wanneer ga je dit uitvoeren?
*wat kun je ermee in je groep?
*wat heb je nodig om dit te gaan doen?
(middelen, tijd, energie, kennis, hulp…). Op
welke manier ga je dat mobiliseren?
* hoe ziet je planning eruit?
* welke werkvormen kun je toepassen?
* wie kan je erbij helpen? * wie moet je
informeren
* wat moet je doen om zover te komen?
* stel je gaat het doen, wat gebeurt er dan met
je?
* wat is je eerste stap?

Van alles wat: verwijst naar ideaal en
mogelijke belemmeringen
Hoe ziet het eruit als het lukt?
Wat gebeurt er als het lukt?
Wat kan er tussen komen?
Wat zit er in de weg om het te gaan doen?
Wat zit er in de weg om dit te geloven?
Wat moet je eerst oplossen voordat je
verder kunt?
Kun je een toekomstbeeld schetsen?
Maak je deel uit van de situatie?
Wat motiveert je om ermee aan de slag te
gaan?
Wat voor mogelijkheden zie je?
Wat verwacht je van ons/mij/anderen?
Kwaliteiten
Welke kwaliteiten kun je erin kwijt?
Welke kwaliteit(en) kun je nu gaan
inzetten?
Welke kwaliteit(en) van anderen kun je
activeren?
Welke kwaliteit zie je nu in mij?
Welke kwaliteit van mij heb je nodig?
Welke kwaliteit is voor jou aanvullend?
Wiens kwaliteiten zijn hierin belangrijk?
Welke kwaliteit missen we nu?
Van welke kwaliteit(en) geniet je (nu)?
Welke kwaliteit(en) lieten de leerlingen
zien?

Vanuit de theorie over liften: beweeg van de ene liftlaag
naar de andere, dat levert een breed perspectief op.

Je kunt de vragen betrekken op je collega, jezelf,
leerlingen en ouders.

De vragen meeste vragen staan in het enkelvoud. Maak
er evt. meervoud van.
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Bijlage 3: brief vertrouwenspersonen aan leerlingen

Berichtje aan de kinderen van de Cornelis Zeemanschool,
Soms overkomen je heel vervelende dingen of gaat iets helemaal mis. Je hebt langdurig ruzie met
iemand op school of thuis, je wordt vaak gepest of er gebeuren andere dingen waar je boos of
verdrietig van wordt. Je wilt dat het stopt, maar je wilt het ook geheim houden.
Je kan verschillende dingen doen:
Je denkt er maar steeds aan hoe je dit kunt oplossen;
Je kunt erover praten met je ouders, een goede vriend of vriendin;
Je kunt natuurlijk naar je eigen juf of meester gaan, die zal altijd proberen jou te helpen;
Ook kun je bellen met de Kindertelefoon 0800-0432.(kindertelefoon.nl)

Soms werkt dat niet of wil je dat niet. Dan kun je op school altijd bij juf Ras of juf Visser terecht,
want zij zijn “interne vertrouwenspersonen”. Zij willen naar je luisteren en samen met jou naar een
oplossing zoeken. Je mag altijd naar hun toekomen. Juf Visser werkt op maandag en dinsdag en juf
Ras op woensdag, donderdag en vrijdag. Je mag ook een afspraak maken via de mail:
Juf Ras: ellieras@rehoboth.nu en Juf Visser: jojannekevandermeulen@rehoboth.nu
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Bijlage 4: e-mail ouders inzake digitaal pesten en vertrouwenspersonen

Urk, …-…..-20..
Aan de ouders en verzorgers van de Cornelis Zeemanschool,
Onze kinderen groeien op in verschillende situaties: in het gezin, op school, op sportclubs e.d. Daar laten
opvoeders hun invloed gelden. Jongeren en kinderen worden echter ook beïnvloed door ontwikkelingen in
de maatschappij. Een van die ontwikkelingen is de sociale media. De wereld waarin onze kinderen en wij
leven is daar vol van.
Voor veel van onze kinderen zijn media geen losstaande hulpmiddelen in hun omgeving, maar vormen zij
de omgeving of de werkelijkheid zelf. Wij als opvoeders hebben rekening te houden met de invloeden die
moderne media hebben op de kinderen. Het is dan ook goed om als ouders en leerkrachten kennis te
hebben van de leefwereld van de kinderen en dat geldt in het bijzonder op het gebied van de sociale
media. Daarbij is het van belang dat het gebruik van sociale media niet zondermeer wordt afgewezen, maar
dat opvoeders de kinderen leren op een verantwoorde manier met de sociale media om te gaan.
Een van de spellen die op het ogenblik heel populair is bij jongeren is het spel MovieStarPlanet. Ook binnen
onze school spelen veel leerlingen dit spel. Het lijkt ons goed om als team u hierover te informeren. Op
MovieStarPlanet (MSP) kiest je kind een moviestar die ze kan aankleden en waarmee ze kan rondlopen in
de wereld van de filmsterren. Op deze sociale speelplaats lopen ook andere kinderen met hun poppetjes
rond. Ze kunnen er games spelen, chatten en deelnemen aan wedstrijden. Het draait om het winnen van
‘Starcoins’ en ‘Fame’ zodat ze kunnen opklimmen in de wereld van rich en famous. De website is gratis
toegankelijk, maar let op: wil je VIP worden, dan moet er een betaald abonnement worden afgesloten.
Weet u als ouder dat uw kind veel chat op MSP? Kijk dan eens mee over de schouder van uw kind om te
zien hoe dat gaat en vraag ook regelmatig naar de inhoud van de gesprekken. Zou u dit willen bespreken dit
zoals je ook vraagt naar hun dag op school.
U begrijpt dat wij dit schrijven niet zonder reden naar de ouders van onze school versturen. Wij krijgen
namelijk van diverse leerlingen en ouders signalen dat in het bijzonder het chatten niet altijd op een goede
en leuke manier gebeurd. Diverse kinderen worden door klasgenoten via de chat op een verkeerde manier
aangesproken. Wij als team van de Cornelis Zeemanschool zijn hier bezorgd over. Onze vraag is of u hier
aandacht aan wil schenken en dat u hier met uw kind over praat. Maak kinderen bewust hoe zij op een
verantwoorde wijze omgaan met sociale media. Het team van de Cornelis Zeemanschool heeft besloten in
de aankomende week binnen de groepen extra aandacht te besteden aan de omgang met sociale media.
De vertrouwenspersonen binnen onze school, juf Ellie Ras en juf Visser zullen gesprekken met de groepen
aangaan. Naar hen kunnen de leerlingen toegaan om ervaringen te delen, die ze niet met de leerkracht of
andere leerlingen durven te bespreken.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie die wij u verstrekt hebben, horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,
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Naam:
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Wij zouden graag willen weten hoe jullie het hier op school vinden, dus willen we jullie vragen om in de
tekstvakken hieronder op te schrijven/te tekenen welke dingen je leuk vindt én de dingen die je wat minder
leuk vindt. Je zou ons er een groot plezier mee doen!
Welke dingen vind je leuk op school?

Zijn er dingen die je minder leuk vindt op school?
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