2. Informatie website content KiVa-scholen
Wat leuk dat jullie een KiVa-school zijn geworden! Als school vinden jullie het wellicht leuk om uit te
dragen welk programma op het gebied van sociale veiligheid er toegepast wordt op school. Wij
hebben voor jullie op een rijtje gezet hoe je op de website kunt laten zien dat jullie een KiVa-school
zijn. We hopen dat er een leuk idee voor de school bij zit en jullie dit met de websitebeheerder
kunnen implementeren.
1. Hyperlink naar de KiVa-website door middel van het KiVa-logo of een hyperlink van KiVa in
het menuscherm
Door middel van het plaatsen van het KiVa-logo met een ingebouwde link, kun je naar de website
van KiVa verwijzen. Het KiVa-logo kun je in de bijlage van de e-mail Startbericht KiVa vinden (3. KiValogo). Je kunt in het menuscherm van jullie website een link ‘KiVa’ plaatsen dat direct doorverwijst
naar de website van KiVa.
2. Een aparte pagina van KiVa op jullie website
Je kunt ook een aparte pagina op de website maken dat ingericht is op het verstrekken van
informatie over KiVa. In de ‘4. Algemene (korte) teksten over KiVa’ van de e-mail Startbericht KiVa
kun je teksten vinden die je kunt gebruiken om deze pagina in te richten. Ook kan je een
(informatie)video
toevoegen.
De
video’s
zijn
te
vinden
op:
https://www.youtube.com/channel/UC9O2sIl5-rUEcViNgjEOMVA
Het zou natuurlijk ook leuk zijn als jullie je eigen toepassing van KiVa laten zien en de successen van
de school deelt! Zo kun je de KiVa-regels weergeven, een foto van het KiVa-team plaatsen en de
KiVa-activiteiten van de school weergeven.
3. Een aparte pagina Ouderbetrokkenheid en KiVa
Een ander idee is om een aparte pagina te maken die is ingericht op ouderbetrokkenheid en KiVA. Je
kunt op deze pagina de Oudergids invoegen (deze is te vinden in de bijlage) of doorlinken naar het
oudergedeelte op de website van KiVa. De link is: https://www.kivaschool.nl/ouders/
Wil je graag meer informatie? Ga dan naar: www.kivaschool.nl
Of neem contact op met KiVa: 050 – 3636265 / ronald@kivaschool.nl

