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Inleiding 
Om aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te werken en deze te volgen, gebruiken 
wij de methode KiVa. Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het 
verbeteren van de sociale veiligheid. Gedurende de methode behandelen wij tien thema's. De 
thema's gaan over positieve groepsvorming en het voorkomen van pesten. Kinderen krijgen meer 
inzicht in wat pesten is en wat zij ertegen kunnen doen. KiVa is van oorsprong een Fins programma. 
KiVa is het Finse woord voor leuk of fijn en het betekent tevens ‘leuke school’. Het programma is 
ontwikkeld aan de Universiteit van Turku en begon in 2007 als wetenschappelijk experiment op 78 
scholen. KiVa behaalde uitstekende resultaten in Finland: pesten werd effectief tegengegaan en het 
welzijn, de motivatie en de schoolprestaties van leerlingen namen sterk toe! KiVa werkt aan de 
sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daardoor wordt de 
sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen. 
KiVa werkt dus preventief, maar het kent ook curatieve onderdelen voor wanneer er zich toch 
problemen voordoen. 
 

Doel 
We willen de kinderen bewust maken van hun eigen gedrag en handelen en de invloed daarvan op 
anderen. We willen dat de school voor alle kinderen een veilige plek is. 
 

Inloggegevens  
We maken tijdens de lessen gebruik van de PowerPoint die je terug kan vinden op de volgende site: 

www.kivaschool.nl/mijn-kiva 

• Inlognaam: lavoorheulberg 

• Wachtwoord: lavoorheulberg 
 

Themaplanning KiVa 
Periode    bovenbouw   onderbouw 
Zomer/herfst:                  thema 1 en 2   thema 1 en 2 
Herfst/ kerst:                   thema 3 en 4   thema 4 en 5  
Kerst / voorjaar:               thema 5 en 6   thema 3 en 6   
Voorjaar / mei:                 thema 7 en 8   thema 7 en 8 
Mei / zomer:                    thema 9 en 10   thema 9 en 10 
 

  

http://www.kivaschool.nl/mijn-kiva
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Algemene afspraken 

In de School 
· Wij behandelen elkaar met respect 
· Wij gaan zorgvuldig om met spullen 
· Wij hebben aandacht voor elkaar en de omgeving 
 

In de klas 
• In alle groepen wordt er wekelijks een KiVa les/ activiteit geboden.  

o In geval van duo-collega’s is de afspraak dat de KiVa-lessen door beide leerkrachten gegeven 
worden. 

• De KiVa-regels zijn zichtbaar in alle groepen op de KiVa poster.  
o Regels krijgen inhoud d.m.v. woordweb met de kinderen te maken en deze zichtbaar in de 

groep te hangen.  
o Eventueel een pijl met wasknijper bij de actuele regel.  

• De thema’s worden gelijktijdig door alle groepen behandeld. Terugpakken op een thema is 
daarbij wel mogelijk.  
o Zie planning hierboven. 

• In groep 8 wordt de film Spijt gekeken. 
 

Gouden/zilveren/bronzen weken 
• In de gouden, zilveren en bronzen weken wordt er expliciet aandacht geschonken aan 

groepsvorming d.m.v. energizers.  

o Op Sharepoint (werkgroep-KiVa) staan er tips en 

activiteiten die ingedeeld zijn voor de 

gouden/zilveren/bronzen weken. 

o Daarnaast wordt er een KiVa-lied 

aangeboden/herhaald. 

 

KiVa vragenlijst 
• De KiVa-vragenlijsten worden twee keer per jaar 

afgenomen bij leerlingen uit groep 4 t/m 8.  
o In de groepen 1 t/m 3 wordt het sociogram 

afgenomen via Sometics.  
o Bij combinatiegroep 3/4 wordt er zowel een 

sociogram afgenomen voor de gehele groep en 
wordt er door groep 4 de vragenlijst nog afgenomen. 

 

Nieuwe collega’s 
• Nieuwe (vaste) collega’s gaan de KiVa-starttraining volgen. 

o  Langdurige invallers worden in eerste plaats ingewerkt in KiVa door hun duopartner. Als dat 
niet mogelijk is, dan door het KiVa team.  

 

Schoolbrede regels 
Gekoppeld aan de visie. Dit is nog in ontwikkeling 
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Nieuwsbrief  
• Na iedere vakantie komt er een stukje over KiVa in de nieuwsbrief.  

o Na de zomervakantie (nieuwsbrief September) 
o Voor de herfstvakantie (nieuwsbrief Oktober) 
o Voor de kerstvakantie (nieuwsbrief December) 
o Voor de voorjaarsvakantie (nieuwsbrief Februari) 
o Voor de meivakantie (nieuwsbrief April) 

Afspraken over de afname van de KiVa-meting:  
• Groep 4 t/m 8: De vragen worden uitgelegd en er wordt verteld dat leerlingen die tijdens de 

afname een vraag niet begrijpen, naar de leerkracht gaan om uitleg te vragen.  
• De kinderen hebben genoeg privacy bij het invullen van de vragenlijsten. Op de 

beeldschermen kan niet meegelezen worden door andere leerlingen of leerkrachten.  
• In groep 4 is het handig dat er een leerkracht of onderwijsassistent steeds de vragenlijst voor 

de volgende leerling klaar zet en korte uitleg geeft. Ook deze leerkracht zorgt vervolgens 
voor privacy bij de afname en blijft niet naast de leerling zitten tijdens de afname.  

• Combinatiegroepen worden afgenomen als één groep, waardoor leerlingen ook leerlingen 
aan kunnen klikken uit de andere groep binnen de combi. 

• In een combigroep 3/4 wordt er een sociogram afgenomen voor de gehele groep. Daarnaast 
maakt groep 4 afzonderlijk ook nog de KiVa vragenlijst. 

 

Afspraken over de afname van het sociogram: 
• Groep 1 t/m 3 nemen 2 keer per jaar het sociogram af via Sometics.  
• Bij deze test wordt er gekeken naar speel- en werkgedrag.  
• Het aantal keuzes is minimaal 0, maximaal 5. 

 

Afspraken streefdoelen KiVa:  
• Er zijn sociale doelen opgesteld voor groep 5 t/m 8 vanuit de leerlijn SEO (CED).  
• Twee keer per jaar (na afname) worden de metingen schoolbreed besproken en wordt 

geanalyseerd waarom de doelen al dan niet behaald zijn.  
• Na afname maakt de IB-er het overzicht (streefdoelen) en krijgen leerkrachten het rapport. 

Vervolgens gaat de eigen leerkracht met de leerlingen om wie het gaat in gesprek. Pas dan 
wordt het ingebracht in de teamvergadering, waardoor een genuanceerder beeld ontstaat 
en direct duidelijk is waar wel of niet actie op ondernomen moet worden.  

• Voor iedere leerling die daadwerkelijk gepest wordt, wordt de steungroepaanpak opgestart. 
 

Afspraken KiVa-team:  
• Het team komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor overleg.  
• Het team zet twee keer per jaar de vragenlijsten klaar.  
• Zorgt dat aan het eind van de meting alle groepen het verslag krijgen.  
• Zorgt voor de jaarplanning KiVa. 
• Zorgt voor een stukje in de nieuwsbrief.  
• Gaat (indien mogelijk) naar de bijeenkomsten van de ervaringsgroep.  
• Zorgt er voor dat nieuwe collega’s ingewerkt worden/een KiVa-opleiding gaan doen. 
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