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KiVa-lessen
Wij streven er naar om in elke groep één keer per week een KiVa-les te geven. Deze lessen
zijn gericht op het preventief werken aan groepsvorming en het bieden van een veilige
leeromgeving. De lessen zullen de ontwikkeling van sociale vaardigheden van kinderen stimuleren die ze
nodig hebben om een groepsnorm tegen pesten te kunnen creëren. De lessen uit het KiVa-programma
zijn onderverdeeld in tien thema’s, zoals gevoelens, iedereen is uniek en herken pesten. We laten tijdens
elk schooljaar alle thema’s terug komen, zodat alle onderwerpen die kunnen bijdragen aan een positief
pedagogisch klimaat aan bod zijn gekomen.
Omgangsregels
In de groepen
Op de Cornelis Vrijschool heeft elke groep een KiVa-contract opgesteld. Voor de groepen 1 tot en met 4
gaat het om de volgende omgangsregels:
1. We willen samen een groep zijn want dat is fijn;
2. We horen er allemaal bij: ik, hij en ook jij;
3. We verschillen allemaal, dat maakt ons speciaal;
4. We gaan goed met elkaar om;
5. We helpen elkaar;
6. We komen voor elkaar op.
Voor de groepen 5 tot en met 8 gaat het om de volgende omgangsregels:
1. We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect;
2. Samen maken wij er een fijne groep van;
3. We praten met elkaar (en gebruiken daarbij ik-taal);
4. Bij pesten treden we op;
5. We gaan goed met elkaar om;
6. We helpen elkaar;
7. We komen voor elkaar op.
In de eerste schoolweek wordt er in iedere klas een poster gemaakt met mogelijk aanvullende
omgangsregels.
In de school
Naast bovenstaande klassenregels gelden onderstaande regels binnen de hele school:
1. Wij zijn een Kiva-school (zie klassenregels)
2. Wij lopen rustig door de gang en gebruiken hier onze gangstem

3. Wij luisteren naar alle leerkrachten en andere personen verbonden aan de school
4. Wij gaan zorgvuldig om met de materialen en het gebouw
5. Wij letten op onszelf en zorgen voor elkaar

