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Beste ouders/verzorgers,
Na de herfstvakantie starten we op school met Positive Behavior Support. U heeft er vast al iets
over gehoord, maar wat houdt het precies in? In aanloop naar de informatieavond over dit
onderwerp op 23 oktober, geven de leden van de werkgroep PBS alvast antwoord op de
belangrijkste vragen.
Wat houdt Positive Behavior Support (PBS) in?
Elise Heijne, consulent passend onderwijs en coördinator van de werkgroep: “PBS is een methode
voor sociaal-emotionele ontwikkeling waarmee we, kort gezegd, goed gedrag bekrachtigen - dat
werkt beter dan kinderen aanspreken op negatief gedrag. Dat betekent dat we de kinderen eerst
duidelijk uitleggen wat we verwachten en hoe ze bepaalde dingen moeten doen. Het nieuwe
gedrag leren ze in de lessen en als ze het goed doen, wordt dat systematisch beloond.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat PBS positieve effecten heeft op zowel de
leerlingen als de leerkrachten: het verbetert de leerprestaties, kinderen voelen zich veiliger en
probleemgedrag wordt voorkomen. Het bevordert een veilig pedagogisch en sociaal klimaat op
school.”
Hoe werkt PBS precies in de klas?
Marianne Diemont (juf 7A), lid van de werkgroep namens de bovenbouw: “PBS wordt bij ons
'Doen als Hein is fijn' genoemd. Zo geven wij er als school een eigen thema aan, waarbij onze
eigen Hein steeds het goede voorbeeld geeft en de kinderen inspireert om zijn voorbeeld te
volgen. Een belangrijk onderdeel van PBS is het beloningssysteem, zowel individueel als klassikaal.
Zo zijn er wekelijks door elke leerling beloningskaartjes te verdienen en kunnen de kinderen met
z'n allen een beloning voor de hele klas verdienen, zoals bijvoorbeeld een extra spelletje doen.
De regels zijn gevisualiseerd en zullen doorheen de school terug te vinden zijn. Op de
infomatieavond van 23 oktober zullen wij het beloningssysteem precies uitleggen en de visuele
weergaven presenteren.”
De Piet Hein werkt al jaren met Leefstijl. Is PBS een aanvulling of een vervanging?
Marianne: “Beide methoden overlappen gedeeltelijk, maar vullen elkaar vooral aan. We blijven dus
zeker ook met Leefstijl werken.”
Hoe zijn de leerkrachten voorbereid op de invoering van PBS op school?
Marianne: “Een werkgroep PBS heeft zich als eerste verdiept in de methode en heeft een plan
gemaakt om die te introduceren. Vorig schooljaar zijn er al meerdere studiedagen geweest voor
het team en morgen, op 10 oktober, volgt nog een scholing over PBS in de klas. Na de
herfstvakantie gaan we er echt mee aan de slag. PBS staat bij elke zorg- en bouwvergadering van
ons team op de agenda. Op die manier wordt de nieuwe methode goed ingebed en kunnen we
elkaar ondersteunen met tips en ervaringen.”

Wie zijn de leden van de PBS-werkgroep en wat doen zij precies?
Marianne: “De groep is zo samengesteld dat de hele school betrokken wordt: onder- en
bovenbouw, intern begeleiders, ondersteunend personeel, ouders en directie. De werkgroep
bestaat uit coördinator Elise, ouder en vormgever Sara, Kim en ik als groepsleerkrachten, Mario
als vakleerkracht, intern begeleider Joosje, conciërge en coördinator buiten spelen Marcel, en
directeur Trix. Namens de vroeg- en voorschoolse educatie zijn Sonja en Ikram betrokken. Al
deze mensen zijn altijd bereid om vragen van ouders over PBS te beantwoorden. Zij bereiden nu
ook de informatieavond voor.”
Op donderdag 23 oktober van 19.30 tot 21.00 uur organiseren wij een speciale
informatieavond voor alle ouders / verzorgers over Positive Behavior Support. Wij vertellen dan
uitgebreid en aan de hand van voorbeelden hoe we deze methode toepassen in de klas.
Natuurlijk is er ook alle ruimte om vragen te stellen en uit te wisselen hoe we kunnen
samenwerken, op school en thuis, om PBS tot een succes te maken. We hopen ook u die avond te
mogen verwelkomen!
Alvast meer lezen over PBS? Kijk dan op de website van het Kenniscentrum Schoolwide
Positive Behavior Support: www.swpbs.nl.

Dit is de tweede themabrief van de Piet Hein. De themabrieven zijn een nieuw initiatief van ons
team, om u beter te informeren over de keuzes die we maken en het werk dat we achter de
schermen verrichten.
De volgende themabrief, over onze kunst- en cultuurprojecten, verschijnt in november.

