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Kwaliteitskaart Welbevinden 
 

               

Doel  
 

Vanuit onze katholieke identiteit en onze kernwaarden (veiligheid, respect, samenwerking en 

ontwikkeling) streven wij naar een school waar ieder kind zich veilig voelt en waar het graag naartoe 

komt. Hier werken we dagelijks met elkaar -  met de medewerkers, de kinderen en de ouders - aan.   

Hoe we dat doen en wat we hierbij verwachten van ouders en kinderen leest u in deze kwaliteitskaart.  

 

Algemeen  
 

Deze Kwaliteitskaart Welbevinden beschrijft wat we op school doen om het welbevinden van kinderen, 

medewerkers en ouders optimaal te krijgen/houden. Het is bedoeld als algemene informatie voor de 

ouders. Specifieke informatie over het welbevinden van hun kind wordt besproken tijdens de vaste 

gesprekken (ontwikkelgesprek en rapportgesprekken) en incidentele gesprekken. 

 

De leerkrachten gaan binnen de school op een professionele manier met elkaar om. Zij voelen zich 

verantwoordelijk en zetten zich in voor het creëren van een positief en plezierig werkklimaat. Het 

welbevinden van kinderen (en leerkrachten) wordt voornamelijk bepaald door de dagelijkse omgang met 

elkaar. Daarnaast wordt het ondersteund door activiteiten zoals hieronder beschreven. 

De school weet dat voorleven het krachtigste opvoed-instrument is. De leerkrachten op de Mariaschool 

zijn zich ervan bewust dat hun gedrag door kinderen wordt gespiegeld. Respectvol gedrag en in woord en 

daad en veiligheid bieden zijn belangrijke pijlers voor de opvoeding. De leraren nemen de kinderen serieus 

en gaan op een vriendelijke manier met hen om.  

Leerkrachten maken duidelijk dat het niet erg is dat er fouten worden gemaakt; sterker nog: het maken 

van fouten hoort bij groei. ‘Fouten maken móet.’ 

Leerkrachten zetten in op een groeimindset. Zie voor meer informatie over een groeimindset 

https://platformmindset.nl.   

Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van kinderen en maken dat ook duidelijk aan hen. 

 

Geen kind is hetzelfde. Uitgangspunt is dat ieder kind volledig tot zijn recht komt. Daarbij maakt het niet 

uit welk geslacht, welke huiskleur, welke (culturele) achtergrond, welke intelligentie, welke interesses enz  

het heeft. (zie ook de kwaliteitskaart ‘Burgerschap’) 

 

Welbevinden – werk in uitvoering 
 

Welkom heten 

Iedere leerkracht ontmoet ‘s ochtends de kinderen bij de deur van de klas om zo iedereen één op één te 

begroeten. De directieleden staan bij een van de buitendeuren.  

http://www.mariaschool.nl/
mailto:directie@mariaschool.nl
https://platformmindset.nl/


 

 

Start schooljaar  

Bij de start van het schooljaar besteedt de leerkracht tijd aan het vormen van een groep. Er wordt tijd 

vrijgemaakt om de groepsvorming optimaal te laten verlopen. We noemen deze periode de ‘Gouden 

Weken’. 

Samen met de kinderen worden afspraken gemaakt over hoe we in de klas met elkaar om willen gaan. 

Deze afspraken krijgen een plek in de klas en worden door de leerkracht in het jaar ‘levend gehouden’.  

Na 5 schoolweken houden wij met alle ouders een ontwikkelgesprek waarin we kennismaken en 

verwachtingen uitspreken.  Het welbevinden van uw kind staat hierbij centraal.  

 

Cathechese 

In de lessen van de catechese-methode ‘Trefwoord’  wordt expliciet aandacht besteed aan normen en 

waarden, aan de omgang met elkaar. De Bijbelverhalen die binnen deze methode aan bod komen, geven 

vaak aanleiding voor gesprekken met kinderen over de manier waarop we met elkaar om (horen te) gaan.  

 

Kwink, een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling 

We gebruiken op school de methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren. De lessen binnen deze 

methode zijn gericht op de kracht van een veilige groep en het aanleren van sociaal-emotionele 

vaardigheden.  

In de Kwink-lessen wordt gewerkt aan. 

• zelfregulatie (impuls controle, omgaan met negatieve gevoelens) 

• besef van zichzelf (gevoelens herkennen, zelfbeeld) 

• hanteren van relaties (relaties aangaan en onderhouden, samenwerken) 

• besef van de ander (empathie, respect) 

• keuzes kunnen maken (problemen analyseren, problemen oplossen) 

Voor meer informatie zie ook www.kwinkopschool.nl. 

 

Rots & Water (R&W) 

Doel van het R&W-programma is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden van 

kinderen en hun welzijn en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, 

conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Enkele leerkrachten zijn 

opgeleid en gecertificeerd om in klassen R&W-trainingen te geven. We zetten deze methodiek standaard 

in in de groepen 5 en indien nodig (incidenteel) in andere groepen.  

 

Safe school 

In de groepen 8 houden we jaarlijks een Safe Talk. Deze wordt uitgevoerd door Safe Schools. Dit gesprek 

vormt een belangrijke bijdrage aan de sfeer in de klas. In het gesprek worden negatieve overtuigingen 

opgezocht, besproken en zo mogelijk weerlegd. Kinderen worden uitgedaagd zichzelf bloot te geven. 

Zie ook www.safeschools.nl.  

 

Coöperatief leren  

De vaardigheid om te kunnen samenwerken hebben de kinderen niet allemaal ‘vanzelf’ in even grote 

mate. Door de kinderen alle schooljaren dagelijks, met gebruikmaking van steeds wisselende werkvormen 

te laten samenwerken, werken we ook aan hun sociale vaardigheid. Dat doen wij onder het motto ‘Je 

hoeft niet met iedereen bevriend te zijn, maar je moet wel met iedereen kunnen samenwerken’.  

Belangrijke items bij de samenwerkingsvormen zijn 1) gelijke inbreng van iedereen, 2) luisteren en 3) 

http://www.kwinkopschool.nl/
http://www.safeschools.nl/


 

elkaar helpen (coachen). Lessen waarin de kinderen hebben moeten samenwerken worden geregeld 

afgesloten met een evaluatie op het samenwerkingsproces.  

 

Whatshappy 

In de groepen 7 en 8 worden de leerlingen bewust gemaakt van de gevolgen van digitaal pesten. Door met 

de leerlingen afspraken te maken en deze vast te leggen op de Whatshappy-poster hopen we digitaal 

pesten zo veel mogelijk te voorkomen. 

 

Gezonde voeding 

Lessen over gezonde voeding maken deel uit van het curriculum. Het meenemen van een gezond ‘tien-

uurtje’ wordt gestimuleerd en is op woensdagen verplicht.  

 

Schoolplein 

De Mariaschool heeft geïnvesteerd in een groen plein. Het schoolplein is ook rookvrij. 

 

Signalering / weten wat er speelt  

Signaleringsinstrumenten 

Met gebruik van verschillende instrumenten monitoren we hoe leerlingen zich sociaal emotioneel 

ontwikkelen en of zij zich op school en in de klas veilig voelen.  

Dit doen we  

bij de groepen 1/2 via het volgsysteem Kijk! 

bij de groepen 3, 4 en 5 via sociogrammen 

bij de groepen 6, 7 en 8 via sociogrammen en de vragenlijst van PO-vensters 

 

De leerkracht analyseert de resultaten en gebruikt dit om de leerling (en/of de klas) passend en preventief 

te helpen in zijn/hun ontwikkeling en ervaren gevoel van veiligheid.  

 

Groepsbesprekingen 

2 x per jaar worden er per groep groepsbesprekingen gehouden door de IB’er en de groepsleerkracht. De 

uitkomsten worden vastgelegd in een groepsplan. De sociogrammen en de vragenlijsten over het welzijn 

van de kinderen kunnen onderdeel zijn van de groepsbespreking. 

 

Ondersteuningsteam 

De Mariaschool heeft een ondersteuningsteam om signalen die kunnen wijzen op de behoefte aan extra 

ondersteuning voor een leerling goed te beoordelen en de leerlingen door te verwijzen.  

Hierin hebben zitting de IB’ers en de directie. Op afroep zijn aanwezig: een lid van het Maatschappelijk 

Team van de gemeente, de  leerplichtambtenaar, politie en de jeugdverpleegkundige van JGZ. 

Er is goed contact met de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van JGZ. Indien het nodig is, doet de school 

een beroep op de expertise van PPO Delflanden (samenwerkingsverband).  

 

Preventief gezondheidsonderzoek (PGO) 

De jeugdarts en -verpleegkundige onderzoeken en adviseren de kinderen en ouders in een PGO. 

 

Als we zorgen constateren, dan stellen we de ouders hiervan op de hoogte. 

 

 



 

Kindercoach  

Ondanks alles wat we doen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, voor een goede sfeer in de klassen 

en voor een gevoel van welbevinden voor iedereen, zijn er kinderen die op bepaalde momenten niet goed 

in hun vel zitten. Dat laten zij merken door hun gedrag. Soms met driftbuien, pestgedrag of agressie, soms 

juist door terugtrekken of angstig gedrag. 

Deze kinderen zijn niet optimaal gelukkig en ervaren (daardoor) leerbelemmeringen. 

Om die reden hebben we een kindercoach op de Mariaschool. Zij kan een-op-een in gesprek met kinderen 

van wie wij denken dat ze wat extra steun kunnen gebruiken.  

Dit doen wij uiteraard pas na toestemming van de ouders. 

De kindercoach maakt in de gesprekken onder andere gebruik van de vraagtechniek van Progressive 

Mental Alignment (PMA).  

 

Progressive Mental Alignment (PMA) 

PMA stelt ons in staat om onze leerlingen nog beter te begeleiden op momenten dat het wat minder goed 

met hen gaat op school. PMA is een effectieve, op wetenschap gebaseerde vraagtechniek die leerkrachten 

in staat stelt om ándere vragen te stellen aan onze kinderen als we zien dat het gedrag remmend is voor 

wat we willen bereiken in het onderwijs, namelijk dat kinderen op een voor hen prettige manier zo veel 

mogelijk leren. Denk aan die momenten dat het gedrag van een leerling niet helemaal past bij de situatie. 

Een kind wordt ineens heel boos of is ineens heel verdrietig. De reactie van het kind is te heftig in 

verhouding tot de gebeurtenis. Door de vraagtechniek krijgen we inzicht in de onderwijsgerelateerde 

triggers van het kind en ontstaat er de mogelijkheid voor het kind om het gedrag aan te passen. De 

kinderen gaan begrijpen waarom ze zich zo gedragen. Het geeft de kinderen regie over hun handelen. Dit 

is een ultieme vorm van eigenaarschap. Vermindering van ongepast gedrag helpt niet alleen dat ene kind, 

maar komt ook het pedagogisch klimaat en ieders welbevinden ten goede. 

 

De kindercoach, een leerkracht en de directeur hebben de basisopleiding PMA gevolgd. Ruim 10 

leerkrachten hebben de training  ‘PMA-gesprekken voor kinderen’ gevolgd; zij kunnen de 

gesprekstechniek inzetten op een wat minder diepgaande manier. 

 

Ook leerkrachten kunnen gecoacht worden door een PMA- coach.  

 

Wilt u meer informatie over de achtergronden van de vraagtechniek dan verwijzen wij u naar 

www.pmainstitute.nl. U kunt ook contact opnemen met school. 

 

Welbevinden voor medewerkers 

Wij werken elke dag aan een fijn en prettig werkklimaat voor alle medewerkers op de Mariaschool.  

Wij zien en horen elkaar, gaan met respect met elkaar om en gaan samen in gesprek over dat wat er op 

ons pad komt.  Daarnaast organiseren wij een aantal sociale activiteiten die het werkplezier verder 

vergroten. Denk dan aan:  

Mariacafé op vrijdagmiddagen na schooltijd 

Gezamenlijke koffie en lunch 

Kerstborrel, nieuwjaarsbrunch 

Jaarlijks teamuitje 

Begroetingsrondje door de directieleden bij de start van de werkdag 

 

 

http://www.pmainstitute.nl/


 

Wat wij van ouders verwachten  

Ouders zijn actief betrokken bij de school. De relatie school-ouder is een tweerichtingsrelatie. Ouders en 

school zijn, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, samen verantwoordelijk voor het welzijn en de 

ontwikkeling van de kinderen. In een ideale situatie zitten alle opvoeders op één lijn zitten. Op een 

respectvolle en positieve manier over elkaar praten, zéker in het bijzijn van kinderen, hoort daarbij. 

Wij hopen dat er ook op het plein en buiten school positief over ons gesproken wordt.  

Wij gaan ervan uit dat ouders ons benaderen als er zorgen zijn. 

 

Een gezonde school  

Van 2019 tot en met 2025 mag de Mariaschool zich Gezonde School op het thema Welbevinden noemen. 

Een vignet wordt door de landelijke organisatie ‘Gezonde School’ voor 3 jaar afgegeven. Wij zijn  heel blij 

en trots op dat we dit certificaat voor de tweede keer hebben mogen ontvangen.  

 

 

                  

 


