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Koelkastposter voor thuis

Thuis ook actief met sociaal-emotioneel leren aan de slag? Download de nieuwste koelkastposter voor 
thuis. Echt leuk om te doen en een speelse manier om elkaar ook op een andere manier te leren kennen. 
Klik hier voor meer info.

Kwink voor burgerschap

De methode Kwink heeft ook speciale lessen 
voor burgerschap ontwikkeld. Die gaan over 
hoe kinderen op een volwaardige en verant-
woorde manier een bijdrage kunnen leveren 
aan onze samenleving. Daarvoor hebben ze 
kennis nodig. Over hoe onze democratie werkt. 
Over rechten en plichten. Over de invloed van 
technologie en het belang van solidariteit. Ze 
kijken daarbij ook over de eigen 
grenzen heen. Bijvoorbeeld 
naar een thema als migratie, 
dat onder andere over 
vluchtelingen gaat. 
Een uiterst actueel the-
ma dat om genuanceer-
de informatie en inlevings-
vermogen vraagt. Les 10 
van Kwink voor burgerschap gaat 
helemaal over migratie. Vraag je 
kind er eens naar!

De lessen 16 t/m 20 
van Kwink
Dit is in het kort de inhoud van de lessen  
16 t/m 20 van Kwink: 

Les 16:   Ik ontdek wat zelfvertrouwen is en weet 
hoe mijn zelfbeeld invloed heeft op 
mijn gedrag.

Les 17:   Ik onderzoek hoe ik passend kan rea-
geren als ik emoties zie bij een ander.

Les 18:   Ik weet wat mijn aandeel is in een 
conflict of vervelende situatie.

Les 19:   Ik kan samen met anderen bedenken 
hoe je iets oplost en een compromis 
kunt sluiten.

Les 20:   Ik ontdek waarin ik het afgelopen 
schoolseizoen gegroeid ben.

Het schoolseizoen is alweer op driekwart van de rit. Jouw kind heeft weer veel bijgeleerd. Niet alleen 
met vakken als taal, rekenen, wereldoriëntatie, maar ook in zijn omgang met zichzelf en de ander.  

Dat is sociaal-emotioneel leren en een belangrijke basis om nu en later succesvol te kunnen meedoen 
aan onze complexe samenleving. 
Hoe ingewikkeld en soms ingrijpend die wereld kan zijn, hebben we met een schok ervaren toen 
president Poetin besloot Oekraïne binnen te vallen. Dat is een aanval op alles wat wij belangrijke 
waarden vinden – vrijheid, solidariteit, vrijheid van meningsuiting – en die we ook met de kinderen op 
school bespreken. Daar helpt de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren ons bij. 

http://www.kwinkopschool.nl/koelkastposter

