Covey, the way of life op de Simon
Havingaschool
Op de CBS Simon Havinga (SHS) in Sneek leren de kinderen met behulp van de zeven
eigenschappen van Covey sturing te geven aan hun eigen ontwikkeling. Kinderen
leren hoe je je eigen keuzes maakt, plannen maakt, doelgericht te werk gaat, goed
kunt samenwerken en ook hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen. De methode van de
zeven eigenschappen wordt ook wel The Leader in Me genoemd. Het is inmiddels the
way of life op de SHS!

De 7 eigenschappen van Covey
Kinderen leren om zelf te kiezen, te plannen en te reflecteren op hun eigen werk. Er wordt
door het kind zelf een doel bepaald, vervolgens wordt gekeken naar de stappen die daarvoor
nodig zijn en achteraf wordt gekeken of het gewenste resultaat is behaald. Kinderen leren
een stukje veerkracht in zichzelf te vinden om vooruit te gaan als het toch even tegenzit.
Daarnaast is het voor de kinderen belangrijk om te weten welke bronnen zij kunnen
inschakelen voor meer informatie, zoals google, de juf of een klasgenootje.

Covey groeit mee met het kind
De stappen van Covey groeien mee met de ontwikkeling en de vaardigheden van het kind.
Kinderen leren op school steeds meer vanuit een eigen onderzoeksvraag. Ze gaan meer
ontdekken over een bepaald onderwerp en leren wat een goede vraag is.
Op een gegeven moment weten de kinderen wat op school kan en mag en wat gestimuleerd
wordt. Ze leren verantwoordelijkheid te nemen en initiatief te tonen. Een mooi voorbeeld
hiervan is dat tijdens de lockdown een groepje kinderen naar school kwam met een
zelfgemaakt stappenplan. Vanwege de Covid-maatregelen mochten niet alle groepen meer
op het leerplein spelen. De kinderen vonden dit erg jammer en bedachten een plan zodat
iedereen toch veilig op het leerplein kon spelen. Initiatieven als deze worden op school
gestimuleerd en worden opgepakt.

Ieder kind is uniek of Met een open blik kijk je verder
De Simon Havingaschool is een veilige omgeving voor kinderen. Ieder kind is uniek en er is
aandacht voor ieders talenten en ontwikkelingspunten. Daarnaast vindt de Simon
Havingaschool het erg belangrijk dat kinderen oog krijgen voor diversiteit en dat kinderen
mensen worden die vanuit een andere visie kunnen kijken naar het leven en mensen met
een andere visie kunnen begrijpen en/ of accepteren.

Samenwerkingen
Directeur Dorette Smits benadrukt: “De Simon Havinga vindt het contact tussen ouders,
school en het kind heel belangrijk. Als ouders betrokken zijn bij de school zitten onze
kinderen vaak lekkerder in hun vel en presteren ze beter op school.
Naast het contact tussen ouders, school en het kind werken wij nauw samen met diverse
partijen, waaronder Kidsfirst. Doordat het kinderdagverblijf in de school zit raken kinderen al
vroeg vertrouwd met onze school en de juf van groep 1. Dit zijn zaken die wij erg belangrijk
vinden!”.

Way of life
Naast de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en het sociale element leert de Simon
Havingaschool met behulp van Covey de kinderen hun leven lang sturing te geven aan
dingen die ze willen bereiken.

