Onze visie is dat kinderen zich veilig, gezien en gewaardeerd moeten voelen. Dit is de
belangrijkste voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen. U kunt daar meer over
lezen in de notitie Socialer Veiligheid, Pedagogisch klimaat, Burgerschap en Integratie.
Naast het vorm geven aan wat in deze notitie staat, doen we naast Rots en Water (in groep
4) ook SterkWerk
Wat is SterkWerk
SterkWerk is erop gericht om leerlingen verantwoordelijkheid te geven en om de onderlinge
relaties in de groep te verbeteren. Om dat te bereiken stimuleert Sterkwerk prosociaal
gedrag.
Prosociaal gedrag is positief gedrag, bijvoorbeeld elkaar helpen, goed samenwerken en
elkaar complimenten geven. Dit onderzoek richt zich vooral op de vraag of leerlingen door
het programma minder pesten.
Wat houdt het programma in?
Alle kinderen krijgen gedurende het jaar rollen. Met deze rollen kunnen ze een waardevolle
bijdrage leveren aan de groep of aan de school. Het kan gaan om eenvoudige rollen, zoals
het verzorgen van de planten in de klas of nieuwslezer in de klas. Het kan ook gaan om
uitdagendere rollen, zoals gastheer of gastvrouw zijn op een open dag.
De bedoeling is dat kinderen meer verantwoordelijkheid krijgen, hun schooltijd zelf vorm
kunnen geven en het gevoel krijgen dat ze een betekenisvolle rol hebben in de klas en op
school.
De kinderen kunnen op de rollen solliciteren door een korte motivatiebrief te schrijven. Het
idee is dat kinderen hun talenten leren herkennen en deze op een positieve manier leren
inzetten.
Complimenten zijn een belangrijk onderdeel van dit programma. Sociaal en aardig gedrag
krijgt aandacht. Kinderen leren gericht complimenten te schrijven aan elkaar. Ook de
leerkracht geeft veel aandacht aan positief gedrag.
Doordat kinderen elkaars positieve gedrag leren waarderen, is de verwachting dat het voor
kinderen niet meer nodig is om op een negatieve manier aandacht te vragen, bijvoorbeeld
door te pesten.
Dit programma (wat tevens een onderzoek is) doen we samen met de Rijks Universiteit
Groningen.
Voor meer informatie zie ook: https://www.sterkwerkinfo.nl/
Of neem contact op met de groepsleerkracht of schoolleiding

