Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn enthousiast over KiVa omdat:
 Er kan snel gestart worden met KiVa: na een tweedaagse schoolbrede training kan er gestart worden.
 KiVa vraagt geen jaarlijkse schoolbrede bijscholing: het KiVa team wordt wel twee keer per jaar geïnformeerd
over ontwikkelingen en ervaringen van andere scholen.
 Naar behoefte is er extra training en begeleiding mogelijk.
 De KiVa lessen zijn gemakkelijk voor te bereiden en te geven.
 De KiVa lessen kan je gemakkelijk afstemmen op de behoefte van de groep.
 Voor alle groepen zijn er lessen.
 Voor de laagste groepen is een aanvullende verwijzing naar prentenboeken per KiVa thema.
 Er is een handig vink lijstje ter registratie wat je gedaan hebt tijdens de KiVa les.
 Door een geringe investering in de lessen verbetert de sfeer en het pedagogisch leerklimaat.
 Gebruiksvriendelijk, gevarieerd en concreet materiaal voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
 Cultuurverandering: Structurele schoolbrede aanpak door training en begeleiding van leerkrachten.
 In elke klas de zelfde gedragsregels / KiVa regels. Gedifferentieerd in onder- en bovenbouw.
 De tweejaarlijkse monitor is geheel digitaal en biedt een praktische rapportage en sociogram.
 Pesten waaronder ook digitaal pesten neemt enorm af op KiVa scholen.
 Nadruk op de rol van de groep als geheel: leerlingen leren samen verantwoordelijk te zijn voor een fijn
klimaat. Leerlingen krijgen meer inzicht en worden vaardiger.
 Structurele preventieve aanpak: het gehele jaar aandacht voor een fijne veilige groep.
 Leerlingen en leerkrachten samen verantwoordelijk voor een fijn school klimaat.
 Leerkrachten hebben verschillende handvatten en kennen verschillende interventies bij ongewenst gedrag.
 Er is aandacht voor een goede borging. Mensen uit het KiVa team krijgen daar taakuren voor.
 KiVa is zichtbaar: in de klas, in de school en op het schoolplein.
 Ook ouders en de BSO worden bij KiVa betrokken.
 Er is een koppeling tussen wetenschap en praktijk.
 KiVa blijft vernieuwen en aanvullen en luistert naar feedback van scholen.
 Als school voldoe je aan de nieuwe wetgeving betreffende sociale veiligheid.
 KiVa is het enige programma dat ook al bewezen effectief is.
 KiVa lessen zijn leuk om te geven en te krijgen.
 Meer informatie? contact@marcoderr.nl

