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Beste ouders, hallo kinderen,
Een extra nieuwsbrief over SWPBS. Al weer een afkorting hoor ik u denken. SWPBS staat voor
School Wide Positieve Behavior Support. Een Engelse term. Het komt er in het kort op neer dat we
binnen de hele school consequent op een positieve wijze gedrag, dat we graag willen zien, van
leerlingen belonen. Deze nieuwsbrief geeft hier beknopt informatie over. Wilt u meer weten? Kijk dan
bijvoorbeeld op www.swpbs.nl of vraag een gesprek aan met de leerkracht van uw kind.
WAT IS PBS? PBS is een preventieve aanpak van gedrag. Het heeft als doel schoolbreed en vanuit
gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen instaat stelt om
optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. PBS richt zich of het versterken van gewenst
gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. De school stelt concrete gedragsverwachtingen
op voor alle ruimtes in en rond de school. Het gewenst gedrag wordt door middel van lessen
aangeleerd en vervolgens systematisch gewaardeerd en beloond. Uit
onderzoek(zie afbeelding) blijkt dat ongeveer 80% zich positief ontwikkeld. Bij 15% van de leerlingen
is intensieve begeleiding nodig. Voor 5% van de leerlingen worden aanvullende programma’s en
methodieken ingezet en is samenwerking met andere instanties soms nodig. Samengevat biedt
SWPBS een: - Veilige en positieve omgeving - Schoolbrede aanpak en preventief beleid - Leerlingen personeelsvriendelijke klimaat - Aanpak met de nadruk op gewenst gedrag - Samenwerking met
ouders.
HOE ZIET SWPBS ER BINNEN DE SCHOOL UIT?
De drie waarden van onze school (verantwoordelijkheid, respect en veiligheid) vertalen we naar
concreet gedrag. Als start richten we ons op het gedrag op de gang. We maken duidelijk welk gedrag
gewenst is op de gang. Dit doen we door middel van heldere regels, pictogrammen en afbeeldingen.
Het gewenste gedrag wordt regelmatig geoefend met de leerlingen zodat ze precies weten wat er van
hen wordt verwacht. Door systematisch te belonen, door middel van groene en paarse munten,
worden de leerlingen gestimuleerd het gedrag vaker te laten zien.
HOE GAAN WE BELONEN?
Een beloning gaat altijd gepaard met een compliment. Iedereen gaat dezelfde soort beloning
gebruiken. Dit is een groene of paarse plastic munt. Deze munten kunnen worden in de klas
gespaard. Afhankelijk van het aantal kunnen ze worden ingewisseld voor een beloning. Dat kan per
leerling en groep verschillen. Denk aan activiteiten zoals bijvoorbeeld een keer extra een tekening
maken of met vrienden voetballen.
WE GAAN VAN START!
Op woensdag 10 mei zal op het startschot worden gegeven. RKBS Gerardus Majella begint dan met
PBS. Dit gebeurt tijdens een korte gezamenlijke bijeenkomst op de speelplaats met aansluitend een
gezellige, positieve invulling van de ochtend. Vanaf dat moment worden bij gewenst gedrag op de
speelplaats de munten uitgedeeld. Misschien komt u ze binnenkort al tegen?!

Met vriendelijke groet,
Team Basisschool Gerardus Majella
Basisschool Gerardus Majella
Hei-Grindelweg 88 6414 BT HEERLEN Tel.: (045) 5285960
www.bsgerardusmajella.nl
info.rkbsgerardusmajella@movare.nl

