Jaarverslag 2019
KiVa is van oorsprong een Fins programma. KiVa is het Finse woord voor leuk of ﬁjn en het betekent tevens ‘leuke school’. Het programma is
ontwikkeld aan de Universiteit van Turku en begon in 2007 als wetenschappelijk experiment op 78 scholen. KiVa behaalde uitstekende
Gezien deze resultaten besloot het Ministerie van Onderwijs om KiVa in Nederland op grote schaal te evalueren. Dit onderzoek liep van 2012
tegen. Het programma is tevens goedgekeurd door het NJi. In dit jaarverslag lees je de ontwikkeling van KiVa in Nederland in het jaar 2019. We
kijken terug op een jaar vol ontwikkeling, van zowel het programma als binnen het team van KiVa. We hebben zin om er in 2020 een te gek jaar
van te maken!...............................................................................................................................................................................................................

We begonnen het nieuwe jaar met een verrassing voor
alle KiVa-scholen! De KiVa-scholen ontvingen allemaal
een KiVa-poster voor de onderbouw..............................
Van 22 tot en met 26 januari stond KiVa met een stand
op de Na�onale Onderwijstentoonstelling in de Jaarbeurs Utrecht. Er waren KiVa-trainers aanwezig die alle
vragen over KiVa kunnen beantwoorden. In onze stand
kon je ook alle materialen bekijken en we gaven leuke
gadgets weg, zoals goodiebags en KiVa PopSockets.

Op 1 februari zijn bijna alle KiVa-trainers samengeAmersfoort werden de trainers zelf getraind. Het was
een inspirerende dag! Dank aan al onze trainers!..........

13 februari werd de nieuwe website gelanceerd.
Neem ook een..................................................................
kijkje door op het logo te klikken!

ht ps:/ w w.kivascho l.nl/

Rebecca begon 14 februari met de 20-weken durende
meeloopstage vanuit de studie communica�e. Tijdens
haar stage hee� ze onder andere een communica�eplan
voor ons ontworpen........................................................

Veerle en Ronald werden op 22 februari trotse ouders
van hun dochter Marèl. Gefeliciteerd!.............................
Op 27 februari had Daltonschool de Vindplaats een
bijzondere dag. Zij hebben twee cer�ﬁcaten op mogen
hangen waaronder een KiVa-cer�ﬁcaat en haalden
daarmee het nieuws!.......................................................
ht ps:/ www.internetbode.nl/regio/rucphen/algeme n-nieuws/28041 /daltonscho l-de-vindpla ts-trots-op-certificeringen

htps:/w.inertbodl/egirucphn/algem-iuws/28041daltonsch-deviplats-ro cetifirng?fbclid=IwAR0uxKDkNio_EbWQ0LvspjkYMCOANP2kU3uCX8Amr0y2-q4gk
Vanaf maart stuurden we elke maand, tot en met juni,
een werkvorm van de toolkit ouderbetrokkenheid naar
de KiVa-scholen. De volledige toolkit is nog steeds te
bestellen!........................................................................

htps:/w .kivaschol.n/webshop/tolkit-uderbtokenhid/

Op 11 en 12 maart vonden er STARTtrainingen voor
nieuw personeel plaats in Zwolle en Utrecht. De eerste
trainingsdag gaat met name in op het gedachtegoed
van KiVa en het geven van de lessen. De tweede
trainingsdag zoomt in op de steungroep en de borging
van KiVa binnen de school...............................................

De dansgroep van KOMsport - sportcommunity
Hoogezand hee� 23 maart een dansoptreden
georganiseerd. Daarbij hebben ze geld ingezameld voor
KiVa. Ronald Kielman hee� de cheque in ontvangst
mogen nemen. Super gedaan en heel erg
bedankt!...........................................................................

Bijna alle KiVa-scholen hebben hun leerlingen de vragenlijst
in laten vullen. Super!.....................................................

Tijd voor de
april meting!

14 mei hadden we bloemen op kantoor! Veerle was, na
de geboorte van dochter Marèl, teruggekeerd van
zwangerschapsverlof........................................................
De Facebookpagina van Rik de Pauw had op 9 mei 100
Rik de Pauw-kruk gewonnen.........................................

Gijs Huitsing, universitair docent aan de Rijksuniversiteit
Groningen, en Tessa Kaufman, promovenda aan de
Rijksuniversiteit Groningen, hebben een interessant
.................

htps:/w .ktivpas:chwol.nk/iuvsaercfihlo/.niteu1filrs/Kauitfme1nfi%ls2/CKaf0mHuitsnCg%20H-uitsng19%20- B1a9s%i2c0h-olmBansigcehmonlt.padfgemnt.pdf

ht ps:/ www.kivascho l.nl/userfiles/site1/files/Kaufman%2C%20Huitsing%20-%202019%20-%20Basis cho lmanagement.pdf

Mag mijn kind terugschelden? Deze lezersvraag uit het
NRC wordt beantwoord door hoogleraar sociologie aan
de Rijksuniversiteit Groningen René Veenstra. Ook KiVa
wordt hierin genoemd!...................................................

htps:/w .kivaschol.n/userfils/ite1/filsVenstra%20NRC%20mei%20 19.pdf

https:/ www.kivaschool.nl/userfiles/site1/files/Veenstra%20NRC%20mei%202019.pdf

Jeroen Kleyberg van het Sterrenschip in Assen vertelt
................

htps:/w .kivaschol.n/userfil /site1fils/Interviw%20- 2019%20- Basicholmangemnt.pdf

https:/ www.kivaschool.nl/userfiles/siInterview
te1/files/Interview%20-%202019%20-%20Basis choolmanagement.pdf

Een half jaar hee� ze door Australië en Nieuw-Zeeland
gereisd. Na deze fantas�sche ervaring is ze vanaf 11 juni
weer bij ons op kantoor. Welkom terug, Marjolein!

Op de NOT werd de allereerste KiVa-stoeptegel verloot.
Vanaf 20 juni werd de stoeptegel voor alle KiVa-scholen
beschikbaar
in
onze
webshop.
...............
................

htps:/w .kivascho l.n/webshop/

htps:/w .kivascho l.n/webshop/

Marije had op 28 juni haar laatste werkdag bij KiVa.
Ze is gaan werken bij OTP Groningen en organiseert meeloopdagen voor middelbare scholieren bij verschillende
soorten organisa�es. Een leuke nieuwe uitdaging!

Rebecca had op 3 juli haar laatste stagedag.
Na de zomerNadook
de zij weer de boeken in voor haar
afstudeerjaar op de opleiding communica�e.

Na twee en een half jaar bij KiVa de (online) marke�ng
op zich te hebben genomen, is Maya verder gegaan met
haar eigen bedrijf Be Bricks.............................................

toestemming voor hebben gegeven, de data over de
het Onderwijs aangeleverd. Zo voldoen deze scholen
aan de wet!.....................................................................
Vanaf 1 augustus hee� Nikki het marke�ng stokje
overgenomen van Maya en is zij aan de slag gegaan als
marke�ngen
communica�emedewerker.
.................................................

De resultaten van het tevredenheidsonderzoek zijn
bekend gemaakt en KiVa werd door jullie beoordeeld
met een 7,6! Er werd aangegeven dat er behoe�e was
aanaanvullend materiaal voor Rik de Pauw. Daarnaast
waren mensen posi�ef over de verbetering van de
vragenlijst en lag bij ons de focus op het
gebruiksvriendelijker maken van de monitor.

Dit schooljaar zijn er 41 nieuwe scholen gestart met KiVa!
In totaal zijn er nu 372 KiVa-scholen in Nederland.

7 en 8 oktober vonden er STARTtrainingen voor nieuw
personeel plaats in Zwolle en Utrecht. Doordat er maar
liest 59 aanmeldingen waren vond er een
extra training plaats in Amersfoort.............................
De oktober me�ng ging van start op 30 september.
Tot 1 november stond de monitor open en konden
leerlingen van KiVa-scholen de vragenlijst invullen.
In totaal hebben 182 scholen de onderbouwme�ng
afgenomen en 327 scholen de bovenbouwme�ng.

We kondigden aan dat Rik de Pauw een eigen prentenboek krijgt! Het prentenboek zal ‘Rik en zijn vriendjes’
gaan heten en zal bestaan uit 18 verhalen over Rik die
avonturen beleefd op de boerderij van boer Bert. De
eerste
schetsen
mocht
KiVa
vast
delen.

Tussen 25 oktober en 27 november hebben acht
regiobijeenkomsten plaatsgevonden door het hele land.
Ellen Emonds en Anniek Verhagen gaven hier een lezing
over de groeikracht van kinderen, vertrouwen,
verantwoordelijkheid en meer. Kinderen kunnen
namelijk heel veel zelf! Er kwamen zo’n 350 mensen af
op de regiobijeenkomst en het werd door hun
beoordeeld met een 8,4 als eindcijfer!..De
regio..................................

11 november gingen kinderen weer zingend door de
straten voor Sint Maarten. Op de Facebookpagina van
KiVa konden leerkrachten een ontwerp vinden voor een
Rik de Pauw lampion! Bij basisschool de Arendsvleugel
maakten zij deze mooie lampionnen om trots op te zijn!

KiVa interviewde onderzoeker Ashwin Rambaran. Vijf
jaar lang deed hij onderzoek met data van KiVa om
erachter te komen of kinderen m.b.t. pesten beter af
zijn in combina�eklassen of reguliere klassen en of
kinderen een groter risico lopen gepest te worden
wanneer
zij
met
een
gepeste
omgaan.
ht ps:/ www.kivaschInterview
o l.nl/userfiles/site1/files/Interview%20Ashwin%20KiVa%282%29.pdf

https://www.kivaschool.nl/userfiles/site1/files/Interview%20Ashwin%20KiVa%282%29.pdf
Het logo van KiVa werd in een Sinterklaas-jasje gehesen!

Het team van KiVa vierde
foute kers�ruiendag en
maakte weer een mooie
foto. Tijd voor de
f e e s t d a g e n !

KiVa in cijfers

372 KiVa-scholen

1653 onderbouwgroepen

8 regiobijeenkomsten
met 350 bezoekers

1603 bovenbouwgroepen

182 scholen vulden de onderbouwmeting in
en 327 de bovenbouwmeting

Zo’n 70.000 leerlingen krijgen
KiVa-les

14 KiVa-trainers

49 nieuwe scholen getraind
57 aanvullende trainingen gegeven

128 scholen die met
Rik de Pauw werken

