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Positive Behavior Support (PBS)

‘Continu het positieve
stimuleren’
Met PBS speelt Montessorischool Venray in op de
wettelijke eis om een sociaal en veilig klimaat te
bieden waarin elk kind zich geaccepteerd voelt.
‘Al snel zagen we positieve effecten’, concluderen
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IB’er Petra Janssen en directeur Lieke Akkermans.
Zes jaar geleden werd de Montessorischool in
Venray opgericht. Kinderen van andere scholen
meldden zich er aan: vaak zij-instromers met
‘een verhaal’, die ook gedragsregels van hun
oude school meenamen. ‘Steeds nieuwe kinderen in de groep leverde nogal wat dynamiek op’,
vertelt Lieke. Bij het team groeide daardoor de
behoefte om de versnipperde gedragsaanpak te
verruilen voor een structurele. Anderhalf jaar
geleden sloeg de school die weg in, met PBS.

PBS ademen
Petra geeft aan dat het team, samen met ouders,
eerst het wenselijke gedrag heeft bepaald. ‘PBS
draait om het bevorderen van positief gedrag.
Dat geldt in de klas, maar ook tijdens het buitenspelen en het overblijven. En ouders kunnen het
in de thuissituatie een plek geven. Het is geen
theorie, we ademen het. Nu er minder incidenten zijn, is er meer effectieve leertijd.’ In een
recente rapportage was de onderwijsinspectie
positief over de aanpak en de resultaten.

Positief klimaat
Leerkrachten en leerlingen delen complimenten
uit bij positief gedrag en geven bij voorkeur
zo weinig mogelijk aandacht aan ongewenst
gedrag. ‘Als een kind op twee poten op zijn stoel
zit,’ legt Lieke uit, ‘dan zeg je tegen het kind
ernaast hoe fijn je het vindt dat het recht zit.
Je ziet dan dat ongewenst gedrag stopt.’

M
‘Het anti-pestprotocol hebben we omgedoopt
tot respectprotocol’, zegt Petra, die bij BCO
Onderwijsadvies een cursus volgde tot
anti-pestcoördinator. ‘We willen niet alleen
maatregelen treffen als er gepest wordt, maar
met een krachtig positief klimaat juist voorkomen dat er gepest gaat worden.’
Meer informatie bij
loekschoenmakers@bco-onderwijsadvies.nl

Resultaten van PBS in Venray leveren een positief
rapport van de onderwijsinspectie op.

In deze nieuwsbrief:
• Continu het positieve stimuleren
• Mgr. Hanssenschool verbetert
rekenonderwijs
• Je kunt nooit zo digiknap zijn als
je leerlingen
• Onderbouw De Hommel gooit
het roer om
• Conferenties en seminars
• Verkort VVE-traject Uk & Puk

Aan de basis van ontwikkeling
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