1. Iedereen mag weten dat jullie met KiVa gaan werken!
Jullie school staat op het punt met KiVa aan de slag te gaan. Dat is een mooie aanleiding om jullie
school goed voor de dag te laten komen in de media. Echter, vaak zullen jullie de media zelf moeten
attenderen en hen informatie moeten aanleveren. Om het jullie zo gemakkelijk mogelijk te maken,
geven we in dit document een aantal praktische tips en handvatten voor zoveel mogelijk positieve
aandacht voor jullie school.
1. Zoek zelf de media
In de meeste gevallen zal je de media er zelf op moeten attenderen dat jullie school met KiVa gaat
beginnen. Maak een lijstje met de media die jullie willen benaderen. Vooral lokale/regionale kranten
en tv-zenders zijn interessant, maar denk er eens rustig over na. Neem vervolgens contact op met
deze media. Doorgaans is een telefoontje of e-mail genoeg om in contact te komen.
2. Lever informatie aan
Wanneer media een nieuwsbericht willen maken, hebben zij natuurlijk informatie nodig. Jullie
kunnen deze informatie natuurlijk (gedeeltelijk) vooraf aanleveren. Op die manier vergroten jullie de
kans dat de media het oppakken.
Op de volgende pagina staat algemene informatie over KiVa die jullie kunnen aanleveren bij de
media. Op onze website (www.kivaschool.nl) staat natuurlijk nog veel meer bruikbare informatie.
Denk zelf ook alvast na over een leuke quote, dat vinden de media fijn. Media kunnen natuurlijk ook
contact opnemen met jullie KiVa-trainer of met het kantoor van KiVa: 050 – 3636265 of
ronald@kivaschool.nl
3. Nodig media uit voor de KiVa kick-off
Veel scholen organiseren een KiVa kick-off en nodigen de media daarbij uit. Op die manier kunnen de
media zelf de fijne sfeer op school proeven. Daarnaast kunnen ze foto’s of video’s maken voor bij
hun nieuwsbericht. Dat levert vaak heel leuke nieuwsberichten met positieve aandacht voor de
school op!
4. Gebruik eigen (social) media
De meeste scholen gebruiken zelf ook social media (Facebook, Twitter, LinkedIn of Instagram) en
hebben een website. Zet deze kanalen in om iedereen te laten weten dat de school met KiVa actief
gaat werken. Voor social media geldt: een berichtje met een foto of filmpje doet het beter dan een
berichtje met alleen tekst.

Algemene informatie over KiVa voor media
KiVa is een preventief programma voor basisscholen. Het programma heeft als doel de sociale
veiligheid op school te versterken en pesten tegen te gaan. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden
en de sociaal emotionele ontwikkeling van alle leerlingen. De leerlingen leren bijvoorbeeld wat hun
rol is in de groep en wat zij kunnen doen als iemand wordt gepest. Daarbij ligt de nadruk op de groep
als geheel.
Leerkrachten worden uitgebreid getraind, zodat zij weten hoe ze met KiVa aan de slag kunnen in de
klas. Ook ouders worden bij KiVa betrokken. Op die manier werkt iedereen samen aan een fijne
school. Uit wetenschappelijk onderzoek van de Rijkuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa een
effectieve aanpak is om de sfeer op school te verbeteren en pesten tegen te gaan.

Wil je graag meer informatie? Ga dan naar: www.kivaschool.nl
Of neem contact op met KiVa: 050 – 3636265 / ronald@kivaschool.nl

