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Gewoon rekenen én rekening houden met anderen…
Ouderinformatie

Sociaal-emotioneel leren

Geachte ouders/verzorgers,
De school van uw kind werkt actief aan sociaal-emotioneel leren. Dat gebeurt met de online
methode ‘Kwink’. Daar hoort deze ouderbrief voor u ook bij die u vier keer per jaar ontvangt. Veel
leesplezier!
Waarom sociaal-emotioneel leren?
Uw kind leert rekenen, lezen, schrijven en krijgt wereldoriënterende vakken. Er is aandacht voor
beweging en creatieve vakken. Is dat niet genoeg? Natuurlijk, die vakken zijn belangrijk. Maar
minstens zo belangrijk is dat kinderen zichzelf leren kennen, leren ontdekken waar ze goed in zijn en
waar hun grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat ze zich
goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken en die relaties goed
kunnen houden. Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen
en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. Daar hebben ze
nu en later veel voordeel van!
Dit zijn de eerste vijf Kwink-lessen van het nieuwe seizoen
Les 1: Wat wil ik dit jaar leren? Wat kan ik al goed en wat gaat nog wat minder? De kinderen en de
leerkrachten vertellen over zichzelf. Vaardigheid: besef van jezelf.
Les 2: Hoe gaan wij in deze groep met elkaar om? En hoe leer ik afstemmen op de anderen in de
groep? Vaardigheid: besef van de ander.
Les 3: Hoe leer ik tegen een stootje te kunnen en raak ik niet zomaar uit balans. Kinderen leren
steviger in hun schoenen te staan. Vaardigheid: zelfmanagement.
Les 4: Hoe geef je eerlijke en welgemeende complimenten en hoe ontvang je die ook op een leuke
manier? Een les over positieve opstekers. Vaardigheid: relaties hanteren.
Les 5: H
 oe los je een conflict samen zo op dat beide partijen tevreden zijn? Vaardigheid: keuzes maken.
Kwink magazine: ook voor thuis
Twee keer per jaar krijgen de leerkrachten het tijdschrift ‘Kwink magazine’ op school. Daarin staat ook
altijd een praktisch artikel over sociaal-emotioneel leren thuis. In het nieuwste nummer gaat het over
het onderwerp: ‘Help, mijn kind luistert niet!’ Opvoedcoach Tea Adema geeft tips en laat zien dat
het belangrijk is dat kinderen zich gehoord en gezien voelen. Lees meer op www.kwinkopschool.nl/
kwinkmagazine.
Koelkastposter voor thuis
Sociaal-emotioneel leren is een taak voor school én thuis. Het gaat immers om het geluk en
welzijn van uw kind. En over de vraag hoe uw kind nu en later succesvol kan meedoen in onze
maatschappij. Ook thuis kunt u met sociaal-emotioneel leren aan de slag. Dat kan met de
Koelkastposter van Kwink: een vrolijke poster vol met spelletjes, vragen en activiteiten voor thuis.
Vraag er de leerkracht van uw kind naar of klik hier voor meer info.
Met een hartelijke groet,
Het team van de school

Kwink. De les van je leven.
Kwink is een methode van

voor inspirerend onderwijs

