
Kinderen hebben recht op een sociaal veilige school. Als basisvoorwaarde 

voor vertrouwen in zichzelf, de ander en in de groep. Zo kunnen kinderen 

hun talenten ontplooien en optimaal presteren. Dat veilige klimaat 

realiseer je met Kwink voor sociaal-emotioneel leren.

Sociaal-emotioneel leren: 

voor een sociale  
en veilige groep
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Kwink is samen met scholen ontwikkeld

Kwink is een online methode. Zo kunnen de makers van Kwink goede 

suggesties van leerkrachten snel honoreren. Dus zeggen we: ‘Kwink 

ontwikkelen we samen met scholen’. En dat merken we aan het hoge 

waarderingscijfer van een 8! 

Nieuw: Kwink-slagen

Kwink-slagen zijn vaste strategieën die 

kinderen direct kunnen toepassen in bepaalde 

situaties. Bijvoorbeeld de Kwink-slag: ‘Positief 

communiceren’. De kinderen leren een vast 

stappenplan, ondersteund door een poster  

en filmpje.

Betere aansluiting bij ontwikkeling jonge kind

De inhouden van de Kwink-lessen sluiten voor de onderbouw vanaf 

2019/2020 beter aan bij de ontwikkeling van het jonge kind. Met behoud 

van het schoolbrede jaarrooster. 

Filmpjes bovenbouw

Kwink werkt vanaf 2019/2010 actief samen met een theaterschool. 

De leerlingen van die school zijn de vaste acteurs in de nieuwe filmpjes 

(per les) voor de bovenbouw. Hun leefwereld wordt herkend door 

leerlingen uit groep 7 en 8.

www.kwinkopschool.nl

Kwink is een methode van   

‘Zowel de leerkrachten  
als de kinderen zijn 
enthousiast over de 
lessen. De aansluiting 
met PBS is heel fijn.’

BS De Schakel uit Heerlen

Tim Creemers, leerkracht groep 7

Gratis proefabonnement: 

www.kwinkopschool.nl/

proefabonnement



Dit is Kwink voor sociaal-emotioneel leren (SEL)

Kwink is een online lesmethode voor SEL. Voor groep 1 t/m 8. Kwink 

werkt preventief en voorkomt verstorend gedrag, waaronder pesten. 

De methode is theoretisch goed onderbouwd; en erkend door de 

onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies. Kwink houdt rekening 

met de groepsfases en groepsdynamica en besteedt volop aandacht 

aan de transitie, zodat het geleerde ook daadwerkelijk wordt toegepast.

De kracht van Kwink!

Kwink is gebaseerd 

op vijf bewezen 

gedragscompetenties

Waarom sociaal-emotioneel leren?

Kinderen hebben recht op een sociaal veilige leef-  

en leeromgeving.

Gedragsdeskundigen zeggen hierover: ‘Om dit te 

bereiken moet je actief aan vijf fundamentele SEL-

competenties van leerlingen werken. Zo ontstaat 

een groep waarin kinderen voor elkaar opkomen 

en het beste uit zichzelf en anderen halen.  

Ze accepteren daardoor ook geen verstorend 

gedrag, zoals pesten.’

Waarom Kwink als methode  

voor sociaal-emotioneel leren?

Kwink biedt 20 kant-en-klare lessen voor onder-, 

midden- en bovenbouw. Jaarlijks nieuw, dus 

altijd actueel en verrassend. Kwink versterkt 

het zelfvertrouwen en leert kinderen – naast 

de vijf SEL-competenties – 21e-eeuwse 

vaardigheden aan als probleemoplossend, 

creatief en kritisch denken.  

Kwink biedt een extra leerlijn voor 

burgerschap en mensenrechten 

en stimuleert positieve 

gedragsverwachtingen.  

Dit gewenste gedrag wordt 

elke les zichtbaar gemaakt 

met posters en aangeleerd 

met terugkerende 

strategieën.

Probeer Kwink gratis uit!

Nieuwsgierig geworden? Vraag 

een proefabonnement aan. Dan 

kan de hele school een aantal 

weken gratis met Kwink aan de slag.
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‘Kwink is lekker duidelijk. 
De Kwink van de Week 
(gedragsverwachting) 
is heel sterk en de 
ouderbrieven zijn prettig. 
Ideaal dat er schoolbreed 
aan hetzelfde gewerkt 
wordt. Kwink leeft echt bij 
de kinderen: “Juf gaan we 
weer Kwinken vandaag?”’

OBS De Gouwzee uit Monnickendam 

Wilma Olie, leerkracht groep 3

l	 	Voorkomt verstorend gedrag  

en pesten

l	 	Groepsbrede, preventieve aanpak

l	 Voor een sociaal veilige groep

l	 Verhoogt de leeropbrengsten

l	 	Directe toepassing in het 

dagelijks leven (transitie)

l	 	Leert strategieën voor gewenst 

gedrag aan

l	 Elke les unieke filmpjes

l	 	Voldoet aan de Wet  

Sociale veiligheid

l	 	Inclusief leerlijn burgerschap  

en mensenrechten

l	 	Extra materiaal voor 2/4-jarigen 

en BSO

l	 Stimuleert ouderbetrokkenheid

l	 Is leuk!

Meer weten? 

www.kwinkopschool.nl


