
© Kwintessens.nl

2022-2023/2Oudernieuws Kwink

Kwink thuis

U kunt ook thuis met sociaal-emotioneel leren aan de slag. Meer achtergrondinformatie over  
sociaal-emotioneel leren leest u in de achtergrondartikelen in het Kwink magazine 
www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine én het speciale oudermagazine:  
www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/oudermagazine

Hoe mediawijs is uw 
kind?
Hoe gaat uw kind thuis om met internet? 
Hoe vaak gebruikt het sociale media? Kent 
uw kind de voor- en nadelen? Heeft u er 
samen met uw kind afspraken over ge-
maakt? Veel belangrijke vragen die alle-
maal met mediawijsheid te maken hebben.

Mediawijsheid komt niet uit de lucht vallen. 
Daar zijn we op school mee bezig en daar 
kunt u thuis ook een uitstekende bijdrage 
aan leveren. Dat begint met een gesprek 
hierover met uw kind. Onze school krijgt van 
de makers van Kwink een gratis katern om 
tijdens de landelijke Week van de Media-
wijsheid (van 4 t/m 11 november 2022)  
actief mee aan de slag te gaan. Het thema 
is dan ‘Like en cancel’ en is bedoeld om 
sociaal gedrag op internet en sociale me-
dia te stimuleren. Met de themaopdrachten 
ontdekken kinderen wat ze leuk en niet leuk 
vinden, wat wel of niet goed is om te liken 
op sociale media, welke negatieve gevolgen 
het liken of niet cancellen kunnen hebben, 
en hoe ze andere kinderen kunnen helpen 
door hen actief te steunen. Helpt u thuis ook 
mee?

De lessen 6 t/m 10  
van Kwink
We geven in het kort de inhoud aan van de 
lessen 6 tot en met 10 van Kwink. De kinderen 
krijgen deze lessen globaal genomen in de 
maanden november, december en januari.  

Les 6:   Ik weet wat ik voel als ik een fout maak 
(onderbouw); ik weet hoe ik met mijn 
fouten kan omgaan (midden- en bo-
venbouw).

Les 7:   Ik ontdek onderlinge verschillen en 
leer die te waarderen en benutten.

Les 8:   Ik leer doorzetten in moeilijke situaties.
Les 9:   Ik leer meer over een goede vriend-

schap (onderbouw); ik laat zien waar 
ik voor sta als ik pestgedrag zie (mid-
den- en bovenbouw).

Les 10:   Ik vertel eerlijk als er iets misgegaan is 
(onderbouw); ik weet wat ik kan doen 
als er iets misgegaan is (midden- en 
bovenbouw).

Deze thema’s spelen ook vast bij u thuis. Denk 
bijvoorbeeld aan de onderwerpen fouten 
maken, doorzetten en eerlijkheid. Tip: gebruik 
hierbij de Koelkastposter voor thuis. Klik hier 
voor deze poster.

De feestmaanden komen er weer aan. Sinterklaas, kerst, oud en nieuw. Dat kan een gezellige tijd 
worden. Wat daarvoor nodig is? Natuurlijk een goede onderlinge verstandhouding, ontspanning, 

inlevingsvermogen. Dat zijn allemaal aspecten van sociaal-emotioneel leren waaraan we ook 
dagelijks met uw kind werken. Onder andere met de methode Kwink. Wij vinden dat heel belangrijk, 
omdat het bewezen is dat kinderen die zichzelf goed kennen, hun emoties onder controle hebben, 
zich kunnen inleven in anderen, relaties kunnen onderhouden en verantwoorde keuzes kunnen 
maken, nu en later succesvoller en gelukkiger kunnen meedoen aan onze samenleving. 
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