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KIVA monitor. 

Zoals u weet is de Koningin Wilhelminaschool een KIVA-school. Wij 

hanteren voor de sociaal-emotionele ontwikkeling het KiVa-Programma. 

Dit is een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming 

en het verbeteren van de sociale veiligheid. Gedurende het schooljaar 

behandelen we in de bovenbouw 10 thema’s, in de onderbouw 8 

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. 

Op KiVa-scholen vullen leerlingen twee keer per jaar een digitale vragenlijst in: de KiVa-monitor. De 

vragen gaan onder meer over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de 

klas. Door de KiVa-monitor af te nemen, voldoen scholen aan de monitoringseis die volgt uit de wet 

sociale veiligheid op school. 

Nadat de leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld, krijgen de leerkrachten een rapport van hun 

groep, inclusief sociogrammen. Met het groepsrapport krijgen zij een helder beeld van hoe hun groep 

in elkaar steekt, zodat zij hun handelen daarop kunnen aanpassen. Leerkrachten vinden de rapporten 

en de sociogrammen erg waardevol. 

Daarnaast levert KiVa een rapport op schoolniveau. In dit schoolrapport worden de trends en 

ontwikkelingen op schoolniveau gepresenteerd. Dat levert goede informatie op waarmee beleid kan 

worden ontwikkeld, getoetst en verbeterd. Op basis van deze informatie ondernemen wij, mocht het 

nodig zijn, gerichte acties om te zorgen voor een fijne en veilige sfeer. 

Zoals gezegd is het monitoren van de sociale veiligheid een wettelijk verplichting. Met de KiVa-monitor 

voldoen scholen aan deze verplichting. De Onderwijsinspectie is enthousiast over de KiVa-monitor en 

heeft de KiVa-monitor goedgekeurd als meetinstrument voor de sociale veiligheid. Vanuit KiVa kunnen 

we - indien de school daar expliciet toestemming voor geeft - de (verplichte) schoolgemiddelden bij 

de Onderwijsinspectie aanleveren. 

6 november 

Leraren gaan mogelijk landelijk weer staken, op 6 november. De onderwijsbonden hebben leraren, 

schoolleiders en onderwijsondersteuners in het primair en voortgezet onderwijs opgeroepen te gaan 

staken die dag. Met de staking willen de leraren "een fatsoenlijk salaris, minder werkdruk en genoeg 

collega's" afdwingen. Het tekort aan leraren en schoolleiders is zo groot dat dagelijks in het hele land 

klassen naar huis worden gestuurd.  

Bonden en werkgevers PO-raad en VO-raad vroegen voor de zomer het kabinet om 423,5 miljoen euro 

voor 2020 voor een noodpakket voor het primair en voortgezet onderwijs. Tijdens de algemene 

politieke beschouwingen werd echter duidelijk dat het kabinet vooralsnog niet wil investeren in 

onderwijs. Premier Mark Rutte en Slob gaan overigens 16 oktober praten met de onderwijssector over 

de gevraagde 423,5 miljoen euro. Wij blijven hoop houden dat het kabinet inziet dat er geïnvesteerd 

moet worden in het onderwijs. De vakbonden geven onderwijsminister Arie Slob een ultimatum, tot 

21 oktober.  



nieuwsbrief o.b.s. Koningin Wilhelmina, Lekkerkerk een Onderwijs Primair school 

 

Zodra er meer bekend is over welke maatregelen het kabinet wil nemen en in het team overleg is 

geweest over de mogelijke stakingsactie, zullen wij u zo spoedig mogelijk berichten of de school op 

woensdag 6 november gesloten blijft.  

 

 

Schooltuin 

Zoals u ziet, wordt er nog steeds hard en met veel plezier gewerkt in de schooltuin. Dit gebeurt 

zowel door de leerlingen als door een paar enthousiaste hulp[groot]-ouders. 

          

 

In ieder geval iedere week op woensdag vanaf 13.00 uur zijn ze bezig. Groep 8 leerlingen nemen dan 

ook een klein groepje kleuters mee. 

Er worden nog steeds groenten geoogst die u kunt kopen!! Hier kopen we nieuwe planten voor. 

Loop dus gerust de schooltuin binnen en bewonder alles en koop uw groenten en/of kruiden. 

Verder willen wij graag dat iedere groep eigen hulpouder[s] heeft om met een paar leerlingen naar 

de schooltuin te gaan om onkruid te wieden en eventueel te poten. U kunt zelf bepalen wanneer het 

u uitkomt en hoe lang en met hoeveel leerlingen. Als u zich hiervoor wilt opgeven, geef het door aan 

de leerkracht van uw kind. Opa’s of oma’s zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd om te helpen en 

de leerlingen te begeleiden in de tuin.  

Ateliers in groepen 6. 7 en 8 

Na de herfstvakantie starten we weer met een nieuwe ronde van het Atelier (keuzeuur) voor de 

kinderen uit groep 6, 7 en 8. En ook nu willen we weer om uw hulp vragen: 

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen (ouders, grootouders, ooms, tantes, buurvrouwen enz.), 

die het ook leuk vinden om 3 weken 1 lesuur te vullen met een activiteit, waarbij 3 keer dezelfde 

leerlingen komen.  

Iets waarover u bijvoorbeeld veel weet of waar u goed in bent of enthousiast over bent. Dit kan dus 

van alles zijn: vissen, koken, vertellen over een onderwerp waar u veel van weet, houtbewerking, 

toneel spelen, dichten, een buiten activiteit enz. U bepaalt zelf hoeveel leerlingen u kunt begeleiden. 

https://www.avs.nl/schoolleidergezocht?utm_source=20192020+Nummer+6&utm_medium=email&utm_campaign=AVS+nieuwsbrief+funderend+onderwijs+Mem


nieuwsbrief o.b.s. Koningin Wilhelmina, Lekkerkerk een Onderwijs Primair school 

 

Dit zal namelijk per activiteit nogal sterk wisselen. Ook hebben wij op school nog verschillende 

materialen waar u misschien iets mee kan, zoals microscopen, soldeermateriaal, techniekdozen en 

materialen om te figuurzagen.      

De data voor de volgende ateliers zijn: woensdag 13, 20 en 27 november van 12.45 tot 13.45 uur  

Als u het leuk lijkt om zo'n atelier te vullen en te begeleiden, dan horen wij dit graag van u. Het liefst 

voor de herfstvakantie, zodat wij meteen hierna een goede indeling kunnen maken. Mocht het niet 

lukken op bovenstaande data, maar mocht u wel een atelier willen verzorgen dan horen wij dit ook 

graag van u, zodat wij contact met u op kunnen nemen bij een volgende keer.      

Groeten van de leerkrachten van groep 6,7 en 8    

Kinderboekenweek 

In de afgelopen periode hebben we in het kader van de kinderboekenweek extra aandacht besteed 

aan lezen en voorlezen. Zo hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 een aantal keren voorgelezen 

in de kleutergroepen, hebben we gewerkt rond het thema ‘Reis je mee?’ en hebben we een 

boekenmarkt georganiseerd. Groep 5 heeft met veel enthousiasme fantasievoertuigen geknutseld en 

deze in de hal tentoongesteld. Prachtig om te horen welke verhalen de leerlingen erbij hebben 

bedacht.  

 

 

Agenda: 

 21 t/m 25 oktober: herfstvakantie 

 Week 4 november: volgende nieuwsbrief 

 5 november: MR-vergadering 

 6 november: landelijke onderwijsstaking? 

 Week van 11 november: contactmomenten; in de week voorafgaande krijgt u een uitnodiging 

voor het gesprek met de leerkracht(en). 

 


