
Kwink op school 

Dit schooljaar zijn wij begonnen met een nieuwe methode voor het Sociaal Emotioneel Leren (SEL). 
Zoals u allen al weet is dat de methode “Kwink”.  
De definitie van sociaal-emotioneel leren is: het ontwikkelingsproces waarmee je fundamentele 
levensvaardigheden (SEL-competenties) verwerft zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons 
werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. 
Onze eerste ervaringen zijn zeer positief. Onze leerlingen zijn enthousiast over de lessen en tonen 
een grote betrokkenheid. 
Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, stimuleren wij de kinderen ook om thuis over de 
verschillende onderwerpen te praten. Ongeveer iedere 10 weken ontvangt u daarom van ons de 
ouderbrief en koelkastposter. Dit om jullie als ouder op de hoogte te stellen van de thema`s die 
behandeld worden en zo voor de kinderen die thuis niet veel vertellen uit te nodigen om ook het 
gesprek aan te gaan. Zo hopen wij te bereiken dat iedereen op de juiste manier met verschillende 
situaties leert omgaan. Hoe mooi is het als we elkaar aan kunnen spreken op gedrag en dat we in 
plaats van de tegenaanval te kiezen er het positieve van kunnen zien en we allemaal bij kunnen 
dragen aan een extra stukje verdraagzaamheid en daardoor een groter gevoel van veiligheid. Op IKC 
de Vonkenmorgen stimuleren we kinderen daarom bij ruzies of conflicten om het eerst zelf op te 
lossen en wanneer dit niet lukt hulp te halen bij een leerkracht of andere volwassene. Als ouder kunt 
u dit ook bespreken met uw kind. 
 
'Het systematisch aanleren van SEL- competenties (levensvaardigheden) draagt wezenlijk bij aan een 

veilige leer- en leefomgeving.’ We doelen daarmee op deze vijf competenties: 

Besef hebben van jezelf 

•    Kunnen inschatten van je eigen gevoelens 

•    Kennis hebben van je interesses, waarden en kracht 

•    Een gezond zelfvertrouwen 

Besef hebben van de ander 

•    Empathie 

•    Perspectief nemen 

•    Verschillen tussen individuen en groepen herkennen en waarderen 

•    Sociale signalen kunnen oppakken en interpreteren 

Keuzes kunnen maken 

•    Weloverwogen kiezen met de juiste aandacht voor jezelf en de ander 

•    Bijdragen aan een positief klimaat in je school 

•    Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen gedrag 

Zelfmanagement 

•    Impulscontrole bij stressvolle situaties 

•    Omgaan met heftige emoties 

•    Doelgericht gedrag 

Relaties kunnen hanteren 

•    Relaties aangaan gebaseerd op samenwerking 

•    Sociale druk weerstaan 

•    Conflicten oplossen 


