Positive Behaviour Support
Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers van Breedwijs kinderen

PBS is gebaseerd op de
volgende pijlers:

Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt een nieuwsbrief met informatie over Positive Behaviour Support.
Misschien heeft u al eerder kennis gemaakt met deze methode tijdens een
informatieavond bij Breedwijs. Misschien gaat uw zoon of dochter nog maar
net naar school, de opvang of peuterspeelzaal. Wij willen u in ieder geval
laten kennismaken met PBS, want u krijgt er via uw kinderen ook mee te
maken We hopen dat u zelf ook actief met PBS aan de slag wilt gaan. Hoe u
dat kunt doen leest u in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!






WAT IS POSITIVE BEHAVIOUR SUPPORT?
Positive Behavior Support (PBS) is een Breedwijs brede aanpak gericht op het
zorgen voor een positief klimaat, zodat gedragsproblemen worden
voorkomen, pesten wordt tegengegaan en het leren wordt bevorderd. Hier
werken leerkrachten, leidsters, begeleiders, kinderen, ouders en overige
partijen samen in het belang van de kinderen. PBS heeft zich in de praktijk
bewezen. Het is gebaseerd op gedeelde waarden, is positief van aard en
werkt preventief. PBS is een aanpak die antwoord geeft op moeilijke
situaties.




PBS staat voor werken
vanuit gedeelde waarden.
Preventie staat centraal:
zoveel mogelijk voorkomen
van probleemgedrag.
Positieve insteek: versterken
van goed gedrag aan de
hand van heldere,
eenduidige verwachtingen
t.a.v. gedrag.
Planmatige aanpak op
basis van data.
Partnerschap met ouders en
samenwerking met de
externe partners.

Duur
De PBS-aanpak duurt drie jaar.
Het eigen PBS-team stuurt het
proces aan. In dit PBS-team zit
iemand van elke Breedwijs
organisatie.
Partners
Bij Breedwijs doen mee:
De Leemstee, Impuls (inclusief
peuterspeelzaal Eigen-wijs), en
Columbus Junior.

Verantwoordelijkheid/
Betrokkenheid

Veiligheid

Respect

HOE ZIET PBS ER BIJ BREEDWIJS UIT?
Als team zijn we in 2015 gestart met de eerste teamtrainingen. Samen
hebben we de drie waarden vastgesteld: Veiligheid, respect en
verantwoordelijkheid/ betrokkenheid. Waarden die we willen uitdragen
naar de kinderen en naar elkaar. Vanuit deze waarden hebben we
gedragsafspraken gemaakt. Er wordt beschreven op welke manier het

en klaslokalen van de school. Ook heeft elke groep een beloningsysteem
en een registratiesysteem.

4=1
Tegenover één correctie staan vier
complimenten. Dit is de manier
waarop wij kinderen positief
bekrachtigen.

Doel PBS

Aandacht

Een goed klimaat & fijne sfeer:
een gezonde sociale omgeving
voor alle kinderen, die het leren
bevordert.

Mensen groeien van positieve
aandacht. Je houding verandert van
zien wat niet goed gaat, naar wat wel
goed gaat en daarop te reageren.

gewenste gedrag eruit ziet: op de gang, op het toilet, in de klas of groep, op het plein, etc. De
gedragsverwachtingen worden in en rond Breedwijs benoemd en visueel gemaakt. Het gewenste gedrag
wordt regelmatig geoefend met de kinderen, zodat ze precies weten wat er van hen wordt verwacht. Door
gewenst gedrag regelmatig te belonen, worden de kinderen gestimuleerd om dit gedrag vaker te laten
zien.

WAT KUN JE ALS OUDER, VERZORGER THUIS DOEN AAN PBS?
 Leer je kind welk gedrag je wilt zien door het zelf voor te doen.
 Vermijd het gebruik van het woord ‘nee’ en zinnen als ‘dat
mag niet’ maar vertel wat je wilt dat je kind doet. Voorbeeld
‘loop rustig op de trap’ in plaats van ‘niet rennen op de trap’
 Geef je kind regelmatig een complimentje als het goed gedrag
laat zien.
 Schenk weinig aandacht aan ongewenst gedrag.
 Vertoont je kind ongewenst gedrag, biedt het een keuze: een
consequentie of je kind laat goed gedrag zien.

De resultaten van PBS zijn positief!
Kinderen
 voelen zich veiliger
 gedragen zich sociaal
vaardiger
 vertonen minder
probleemgedrag
 laten betere (school-)
prestaties zien
 worden minder vaak de klas /
groep uitgestuurd
 hebben daardoor meer
effectieve leertijd
 worden minder vaak
slachtoffer van fysiek of
verbaal geweld
 voelen zich meer betrokken bij
het leerproces
 leren daardoor beter lezen
Breedwijs medewerkers
 hebben meer plezier in hun
werk
 zijn minder vaak ziek
 werken beter samen met
ouders en met jeugdzorg
 sturen minder vaak een
leerling/kind uit de les/groep
 zien sneller dat er iets aan de
hand is met een kind
 zijn beter in staat zorg -opmaat te geven aan
risicoleerlingen

DE AANDACHTSEMMER
Iedereen heeft een aandachtsemmer. Mensen voelen zich prettig als hun emmer vol is
met positieve aandacht. Iedereen voelt dit zo. Het is een basisbehoefte, net als eten
en drinken.
Zowel kinderen als volwassenen hebben (ook) andere mensen nodig om hun emmer
te vullen. We kunnen de emmer van een ander vullen door iets aardigs te zeggen of
te doen. Zelfs een glimlach of opmerken dat je ziet wat de ander doet is genoeg.
De één heeft meer aandacht nodig dan de ander om zijn emmer vol te krijgen. Hoe
vaak hebben de kinderen in jouw omgeving het nodig dat jij hun emmer (weer) vult?
En hoe kun je de emmer van je partner, familie, vrienden, collega’s vullen?
Het mooie is: als jij de emmer van een ander vult, dan vul je daarmee ook de emmer
van jezelf. Dat is de kracht van de aandachtsemmer!

Indien je kind ongewenst gedrag laat zien, dan
handel je volgens de reactieprocedure. Aan
het einde van het schema vertoont jouw kind
het verwachte gedrag óf heb je een
consequentie (straf) uitgedeeld.

SCHEMA VAN GEDRAGSVERWACHTING BIJ DE LEEMSTEE, IMPULS, EIGEN-WIJS EN COLUMBUS JUNIOR

Goed gedrag kun je leren, ook thuiS
Tip 1: Geef dagelijks complimenten over positief gedrag

Tip 2: Een verrassingsbriefje, kaartje verstoppen

Neem elke dag even de tijd om aandacht aan je kinds
positieve kwaliteiten te besteden. Maak minstens één
opmerking over iets positiefs dat je kind zei, deed of
probeerde te doen. Het is waarschijnlijker dat kinderen
positief gedrag in stand houden, wanneer ze leren dat ze
door positief gedrag aandacht krijgen.

Leg zo nu en dan een verrassingsbrief of kaartje neer;
onder de dekens, in de schooltas, in de jaszak van je
kind om positief gedrag te complimenteren.

Tip 3: Belonen van gewenst gedrag

Tip 4: Het complimentenspel

Hang een beloningsactiviteitenlijstje in de keuken/ op een
prikbord/ op de koelkast met een magneet. Schrijf er 6
leuke kleine activiteiten op die je samen met je kind gaat
doen als het zich positief heeft gedragen die dag.

Dit spel kun je spelen tijdens het eten bijvoorbeeld
Gooi een munt op om te bepalen wie eerst mag. Kop
begint. Maak een compliment over iemand die aan
tafel zit, maar zeg niet wie het is. Bijv.: ‘Ze heeft en mooie
trui aan.’ De anderen proberen te raden wie het is.
Wordt er verkeerd geraden, maak dan nog een
compliment: ‘Ze helpt altijd geweldig bij het lezen op
school’. Als het na 3 complimenten nog niet is geraden,
neem dan een andere persoon.

Spreek ’s ochtends bij het ontbijt samen met je kind af
welke activiteit jullie eind van de dag na het eten samen
doen als het zich aan een bepaalde afspraak heeft
gehouden die dag; bijvoorbeeld ‘ik hang mijn jas op als ik
binnen kom’, ‘ik ruim mijn tas op
als ik van school kom’, ‘ik loop
rustig op de trap’.
Iedere keer als je die dag merkt
dat het kind zich aan deze regel
houdt maak je een compliment
of deel je een sticker uit.

Schrijf er kort en duidelijk op wat je zo goed vindt van je
kind; ‘ je kwam direct toen ik je riep, super!’ ‘je hebt je
kleding in de wasmand gedaan na het douchen, fijn!’

