
De Straal…KiVa-school  

De Straal: Een school waar we elk kind willen laten stralen. Dat wil zeggen dat we als school willen 

werken aan het welbevinden van elk kind, het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en een open 

geest naar anderen. Om iedereen te laten ‘stralen’ is het belangrijk dat iedereen zich gelukkig, 

gewaardeerd, vertrouwd, veilig en welkom voelt. Dit vormt de noodzakelijke basis om te kunnen 

leren en ontwikkelen.   

Onze aanpak 

 KiVa steunt op 4 pijlers. 

 

Speelkoffers bieden extra speelkansen 

Effectief en zichtbaar toezicht op de speelplaats: alle toezichters dragen een fluovestje 

KiVa werkvormen worden aangeboden.  

 

Klasgroep vaardigheden leren om op te komen voor elkaar, tijdens KiVa lessen 

Info momenten voor de ouders 

KiVa blijvend in de aandacht brengen : KiVa is duidelijk zichtbaar in school 

Projecten zoals de week tegen pesten. 

Gedragskaarten om positief te gedrag op de speelplaats aan te moedigen .  

 

Op klas-, team- en/of schoolniveau 

worden initiatieven genomen die het 

goed gevoel versterken en die 

zorgen dat iedereen zich veilig voelt.  

Initiatieven die de 

kinderen,leerkrachten en 

ouders ‘sterker’ maken.  



 

No blame aanpak : We straffen niet, maar gebruiken de kracht van de groep 

Herstelaanpak : de pester probeert de schade bij het slachtoffer te herstellen 

Een sterk opgeleid kernteam, degelijke ondersteuning voor alle leerkrachten. 

  

 

Elke maand kiVa - lessen in alle klassen van de lagere school 

Klasscreening  in de lagere school 

Op geregelde tijdstippen kindgesprekken en kindcontact 

KiVa - code. 10 basisregels om pesten te voorkomen en te stoppen 

 

  

Hoe kan pestgedrag gemeld worden?   

Om het pesten te stoppen is het ook heel belangrijk dat we het signaleren of dat pesten 

gemeld wordt. Melden kan bij de eigen leerkracht, maar ook bij de mensen van het KiVa-

team.  

KiVateam: 

Juf Karine (zorg) 

Juf Dorien (zorgcoördinator) 

Juf Ine (L4) 

Juf Lien (K2) 

Hier gaan we het probleem 

aanpakken. Specifieke 

interventies na een incident.  

We doen er alles aan om te 

vermijden dat een welbepaald 

probleem zich voordoet. 


