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Kwink voor sociaal-emotioneel leren

Gratis 
proef-

abonnement!



Hoe krijg je een leuke en veilige groep?



Kinderen oefenen met sociaal-emotioneel leren (SEL) 

vijf belangrijke competenties. Deze competenties 

hebben ze nodig om nu en later succesvol te 

kunnen meedoen aan onze samenleving. 

Die SEL-competenties zijn ook de basis 

voor een sociaal veilige groep. Dat is 

een groep waarin ze zichzelf kunnen zijn, 

durven te vertrouwen op anderen en voor 

elkaar opkomen zodat verstorend gedrag, 

waaronder pesten, niet meer voorkomt. Dát is 

de kracht van SEL! 
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Wat is de kracht van sociaal-emotioneel leren? 

‘Heel plezierig dat de methode digitaal is met filmpjes en gevarieerde 

verwerkingsopdrachten. Kwink spreekt de kinderen erg aan. Daardoor 

passen ze het geleerde in alledaagse situaties toe.’ 
OBS It Leech uit Pingjum - Tjitske Veenstra, locatiecoördinator en leerkracht



Hoe wordt een klas een prettige groep? Dat gaat niet vanzelf. Vragen die spelen zijn: Wie 

bepalen de sfeer? Wie is de leider? Zijn er ook informele leiders? Wie zijn de meelopers? 

Jarenlang onderzoek naar groepsdynamica toont aan dat een leraar die rekening 

houdt met de fases die een groep doormaakt de beste voorwaarden creëert voor een 

succesvol en prettig jaar.

Vijf bepalende groepsfases

Kwink is gebaseerd op deze groepsfases: 

1.  Forming: kennismaking en oriëntatie:  

wie is wie en hoe werkt het hier?

2.  Norming: normen, regels en 

gedragsverwachtingen, al dan niet  

op basis van de benadering van PBS.

3.  Storming: de strijd om de hiërarchie om op 

verbaal, fysiek en ‘digitaal’ vlak zo hoog 

mogelijk te komen.

4.  Performing: dit is de periode van een 

positief leer- en leefklimaat.  

De klas is een groep.

5.  Adjourning: de periode van voorbereiden 

op het afscheid.

Voorwaarden voor een sterke groep





Sociaal-emotioneel leren is een taak voor school én thuis. 

Het gaat immers om het geluk en welzijn van kinderen in én 

buiten de school. Kwink stimuleert ouders om ook thuis met 

SEL aan de slag te gaan. Dat kan met de Koelkastposter van 

Kwink: een vrolijke poster vol met spelletjes, vragen en 

activiteiten voor thuis. Online te vinden op  

www.kwinkopschool.nl/koelkastposter.

Kwink en ouderbetrokkenheid



Ouderavond Kwink en Kwink magazine

Kwink biedt online een kant-en-klare ouderavond aan om ouders uit te leggen wat de 

relatie is tussen SEL en cognitieve vakken. Ideaal voor scholen die starten met Kwink. 

Twee keer per jaar komt het Kwink magazine uit. Scholen met een 

abonnement op Kwink ontvangen dit magazine voor alle groepen 

(gratis). Met onder andere praktische tips en boeiende 

informatie voor ouders om SEL thuis te kunnen stimuleren.



Waarom Kwink als methode 
voor sociaal-emotioneel leren?

De online methode Kwink is gebaseerd op wetenschappelijk bewezen inzichten. De 

onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies oordeelt positief over de theoretische 

onderbouwing van Kwink. Kwink is daardoor nu opgenomen in de databank Effectieve 

Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

Kwink sluit aan bij de principes van Positive Behaviour Support (PBS). 

Kwink werkt daarom bewust aan een positieve, veilige sfeer in de groep. 

l   Voorkomt verstorend gedrag en pesten

l    Kent een groepsbrede, preventieve aanpak

l   Zorgt voor een sociaal veilige groep

l   Verhoogt de leeropbrengsten

l    Werkt met vijf bewezen 

gedragscompetenties

l   Biedt iedere les unieke filmpjes

l    Voldoet aan de Wet sociale 

veiligheid

l    Is inclusief burgerschap en 

mediawijsheid

l   Is leuk!

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van Kwink:





Kwink voor de hele school. 
Ook voor IKC’s!

Kwink is ontwikkeld voor de hele school en 
biedt het materiaal aan op drie niveaus: 
onder-, midden- en bovenbouw. Bij elke 
les – voor elke ‘bouw’ 20 nieuwe lessen per 
jaar – zijn er animaties. Deze aantrekkelijke 
filmpjes presenteren de inhoud van de les en 
roepen vragen op die kinderen uitdagen om te 
reflecteren op zichzelf, kritisch na te denken en 
verantwoorde keuzes te maken.

Voor IKC’s 
Voor integrale kindcentra is er extra materiaal 
voor 2- tot 4-jarigen en voor de BSO.

Voor de onder- en middenbouw 
De animaties spelen zich af in een fictieve 
dierenwereld. 
Voor de bovenbouw 
Wisselende filmpjes: cartoons, animaties en 
mini-documentaires. 



Nieuwsgierig of Kwink ook voor úw school de ideale methode is voor  

SEL? Vraag dan een gratis proefabonnement aan.  

Ga naar www.kwinkopschool.nl/proefabonnement.

Wilt u ook een vrijblijvende presentatie in uw team? Neem dan contact 

op met de accountmanager in uw regio via www.kwinkopschool.nl/

presentatie. 

‘Prettige lessen voor het team en de 

kinderen. Goede onderwerpen. Het gaat 

300% beter dan met de vorige methode!’

St. Jozefschool uit Moordrecht - 

Petra Ehlert, leerkracht groep 4

Veilige 

groep!

Speciaal 

voor nieuwe 

(proef)abonnees: 

het Kwink-bewaarmagazine



Kwink voor sociaal-emotioneel leren

oor een sociaal veilige groep!

Alstublieft! Gratis proefabonnement Kwink.

Ervaar Kwink zelf en vraag een gratis 

proefabonnement aan voor alle groepen.  

www.kwinkopschool.nl/proefabonnement
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