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‘In het algemeen is iedereen het erover eens
dat dit programma de relaties tussen kinderen
onderling en tussen kinderen en leerkrachten
verbetert, en dat kinderen leren met alledaagse
moeilijkheden om te gaan.’
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op de vaardigheden van een kind om
op een positieve manier met alledaagse
teleurstellingen en uitdagingen om te
gaan, zelfdiscipline te tonen, hechte en
langdurige relaties aan te gaan en een
gelukkig en tevreden leven te leiden.
Natuurlijk zijn leerprestaties belangrijk,
maar het is dus ook belangrijk om de
psychische gezondheid van kinderen te
bevorderen.

Op scholen waar
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zichzelf en elkaar
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we doen om met
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moeilijke situatie
om te gaan.
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- verandert de
situatie of zorgt dat
je je beter voelt, of
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Daarom is er Zippy’s Vrienden. Een trainingsprogramma dat de kinderen vaardigheden aanleert om met alledaagse tegenslagen en moeilijkheden om te gaan,
waardoor ze beter in staat zijn om met
alledaagse problemen om te gaan en een
gelukkiger leven kunnen leiden.
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Kinderen leren:
• Hun gevoelens herkennen en uiten

• Omgaan met pesten

• Zeggen wat ze willen zeggen

• Conflicten oplossen

• Aandachtig luisteren

• Omgaan met verandering en verlies,

• Om hulp vragen

waaronder sterven en dood

• Vrienden maken en blijven

• Zich aanpassen aan nieuwe situaties

• Omgaan met eenzaamheid en afwijzing

• Anderen helpen

• ‘Het spijt me’ zeggen

Z

ippy’s Vrienden reikt de kinderen geen
pasklare oplossingen aan. Integendeel,

de kinderen worden gestimuleerd zelf na
te denken en hun eigen oplossingen voor
problemen te bedenken. Kinderen oefenen
om oplossingen te kiezen die hen helpen om
zich beter te voelen, maar die tegelijkertijd
anderen geen pijn doen.
Kijk voor meer informatie over Zippy’s
Vrienden op www.partnershipforchildren.org.uk

Onder de loep
Zippy’s Vrienden bestaat uit zes modules van vier lessen. Elke module behandelt een ander
onderwerp. In onderstaande samenvatting ziet u in een oogopslag wat uw kind gaat leren.
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Zippy’s Vrienden is grondig getest en geëvalueerd.
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In Denemarken en Litouwen is
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- Ouders uit Litouwen

Veel leerkrachten gaven aan
dat het aantal ruzies in de klas
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over alles kunt praten.’
- Een leerkracht
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Kijk voor meer informatie over de diverse evaluatieonderzoeken op www.partnershipforchildren.org.uk

Wat u zelf kunt doen
Zippy’s Vrienden wordt gegeven door leerkrachten die daarvoor
een speciale training hebben gevolgd. Maar ook u kunt helpen
het programma voor uw kind nog effectiever te laten zijn. Hier
volgen zeven suggesties.
• Veel leerkrachten organiseren voor aan-

• U zult misschien merken dat uw kind min-

vang van het Zippy-programma een informa-

der agressief, toleranter en creatiever wordt

tiebijeenkomst voor ouders. Bezoek de bij-

in het oplossen van problemen. Stimuleer al

eenkomst, laat u informeren en stel vragen.

deze positieve veranderingen.

veranderd. Mijn kinderen

• Vraag om een lesrooster zodat u weet wan-

• Houd er rekening mee dat uw kind meer

luisteren nu naar elkaar.

neer uw kind met welk onderwerp bezig is.

gaat vertellen en neem u voor te luisteren!

Ongelooflijk! Zeker toen ik

Dan kunt u thuis beter op de lessen inspelen.

‘Het programma heeft
ons leven thuis totaal

ontdekte dat Zippy gewoon
een wandelende tak was!’
- Een moeder
‘Ik ken een paar
volwassenen voor wie deze
training heel waardevol
zou kunnen zijn.’
- Een schooldirecteur

• Kijk op de website voor spellen en activi• Kinderen komen regelmatig thuis met een

teiten die u thuis met uw kind kunt doen als

tekening of het evaluatieformulier dat ze na

extra ondersteuning van de Zippy-lessen op

elke les moeten invullen. Reageer belangstel-

school.

lend en moedig uw kind aan om over de les

www.partnershipforchildren.org.uk

van die dag te vertellen.
• Houd contact met de school. Stel de leer-

Vele duizenden kinderen hebben de

krachten van uw kind op de hoogte van per-

Zippy-training inmiddels met plezier en

soonlijke omstandigheden die op uw kind van

succesvol doorlopen. Wij hopen dat Zippy

invloed kunnen zijn.

ook voor uw kind werkt.

Onze dank gaat uit naar uitgeverij Zwijsen, Stichting Kinderpostzegels Nederland,
GGD Rotterdam-Rijnmond en Stichting Kids en Emotionele Competenties (KEC), die
de uitgave van deze gids mogelijk hebben gemaakt. De vertaling werd verzorgd door
Nicolet Breukelaar voor De VertaalFabriek.
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