
 

 

 

 

 

We vinden het heel belangrijk dat er een goede sfeer heerst tussen de 

kinderen onderling, tussen de leerkrachten en de kinderen en tussen de 

leerkrachten onderling. Een goed pedagogisch klimaat biedt de kinderen 

mogelijkheden om positieve (leer)ervaringen op te doen.  

 Het pedagogisch klimaat binnen onze school beperkt zich dan ook niet 

alleen tot de relatie leerkracht – leerling. Het heeft ook te maken met de 

wijze waarop wij als leerkrachten met elkaar omgaan en ons gezamenlijk 

verantwoordelijk voelen voor het wel en wee van onze kinderen. Een goed 

pedagogisch klimaat is af te lezen uit de gedragingen van de kinderen en 

leerkrachten.  

Plezier, zelfvertrouwen, een positieve werkhouding, hulpvaardigheid, 

concentratie, creativiteit en saamhorigheid zijn onze graadmeters om te 

kijken of we op de goede weg zijn. Het geeft positieve kracht als je je erkend 

en gerespecteerd voelt. 

Om het pedagogisch klimaat nog sterker te maken in onze school, de 

talenten van onze kinderen te versterken, de sociaal- emotionele 

ontwikkeling van kinderen goed te begeleiden, en om de ontwikkelingen 

die het Passend Onderwijs met zich mee brengt, nog hoger in te zetten, zijn 

we in september 2012 gestart met SWPBS. 

SWPBS staat voor School Wide Positive Behavior Support.  

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat werken volgens SWPBS een grote 

invloed heeft op het zich fijn voelen op een school, dus op het welbevinden 

van de kinderen en de leerkrachten. Het zorgen voor een fijne sfeer in de 

klas, de school en op het speelplein zijn belangrijke voorwaarden om tot 

ontwikkeling te komen. Je kunt je dan beter concentreren, durft nieuwe 

taken aan te gaan, durft vragen te stellen, een eigen mening geven, 

complimentjes te geven en te ontvangen en initiatieven te nemen. Daarmee 

heeft SWPBS dus ook een hele grote positieve invloed op de leerprestaties. 
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Hieronder ziet u een driehoek met daarin drie lagen. De onderste laag is 

groen. Dat betekent dat voor de meeste leerlingen de basislessen en de 

basisvaardigheden die aangeleerd worden voldoende zijn om goed gedrag 

te laten zien.  

De tweede laag is geel.  Een aantal leerlingen heeft meer begeleiding nodig 

om goed gedrag te laten zien. PBS geeft duidelijke handvatten aan de 

leerkrachten en andere medewerkers in de school mee om deze leerlingen 

daarin te ondersteunen. 

De bovenste en gelijk ook de kleinste laag is voor kinderen die een 

individuele, intensieve aanpak nodig hebben. Zij krijgen daarbij 

begeleiding van externen. 

 

 

1.  iedereen 

2.sommigen 

3. enkelen 

1.  Basis aanpak in de klas 

2. Intensieve aanpak in de klas 

3. Zeer intensieve aanpak door externen 



 

 

 

SWPBS is een aanpak. Het is gebaseerd op 5 uitgangspunten, die je als 
school toepast, rekening houdend met de kenmerken van de school,  
(populatie leerlingen, de leerkrachten, de organisatie, de schoolomgeving 
en de waarden en normen die een school hanteert).  

Deze 5 uitgangspunten zijn: 

*Preventief. Door het gebruik van SWPBS wordt zoveel mogelijk 

probleemgedrag voorkomen.  Niet steeds achteraf moeten straffen, maar er 

voor zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat het ongewenste gedrag 

uitblijft. 

*Een schoolbrede inzet. Iedereen die een verbintenis heeft met de school,  

de kinderen, de leerkrachten, de ouders en de BSO, werken er aan mee. 

*Data verzamelen. We willen precies weten wat er gebeurt en hoe vaak iets 

gebeurt. Dit gaan we als school registreren. Vandaaruit maken we als school 

plannen.  

*Gedragsverwachtingen. Er zijn drie waarden gekozen die wij het 

allerbelangrijkst voor onze kinderen, onszelf en de school vinden. Bij deze 

waarden zijn gedragsverwachtingen (gedragsregels) geformuleerd.  

*Beloningssysteem. SWPBS is gebaseerd op het versterken van goed gedrag. 
Goed gedrag wordt versterkt door een beloningssysteem in te zetten. Een 
kind presteert beter als het succeservaringen heeft. Belonen is dus enorm 
belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat het meeste effect bereikt wordt 
door tegenover één negatieve correctie, vier positieve reacties te geven. Tip 
voor thuis: zie je iets wat je kind dus goed doet, vertel hem dat dan ook. Echt 
waar, het werkt!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hoe doen we dat op de Nieuwe Wiel? 

De waarden die wij als school belangrijk vinden zijn: Veiligheid, 

Vertrouwen en Verantwoordelijkheid. 

Deze drie waarden worden niet in één keer ingevoerd. Dit proces gaat 

geleidelijk. 

Per waarde zijn er drie gedragsregels opgesteld. Deze zijn met de kinderen 

samen bedacht. Bijvoorbeeld bij de waarde veiligheid: ik loop rustig in de 

gang, ik praat met zachte stem en ik hou mijn handen en voeten bij mijzelf. 

Met de kinderen is geoefend wat dat gedrag inhoudt, rustig lopen, of met 

zachte stem praten.  

De gedragsverwachtingen worden veelvuldig herhaald en geoefend. 

Op school hebben wij een krachtig beloningssysteem. Als kinderen zich 

gedragen zoals we met elkaar hebben afgesproken, krijgen ze een 

compliment óf een fiche. Deze fiches sparen ze in een fiches buis.  Elke klas 

heeft een eigen fiches buis. Aan de klas vertelt het kind waarom het een 

fiche heeft gekregen. De kinderen zijn erg blij met de complimenten en de 

fiches. Als de fiches buis vol is, bedenken de kinderen in overleg met hun 

leerkracht een beloning. Dat kan een wat grotere beloning zijn zoals een 

high tea of een middagje speeltuin, maar ook een wat kleinere beloning, 

bijvoorbeeld extra knutselen of langer buiten spelen. 

We zijn in schooljaar 2012-2013 gestart met de waarde Veiligheid. Met de 

kinderen hebben we drie gedragsverwachtingen opgesteld. De kinderen op 

school houden zich goed aan de regels en doen echt hun best. Dat zien wij 

doordat het een stuk rustiger is in de gangen en ook op het plein wordt er 

beter gespeeld en meer op elkaar gelet.  Dat betekent dus dat we als school 

op de goede weg zijn en dat we in schooljaar 2013-2014 de volgende 

waarde toevoegen. Dat is Verantwoordelijkheid hebben. 
 

Meer informatie over SWPBS vindt u op de website: www.swpbs.nl 

 

Als u in de schoolgids kijkt ziet u dat er ook gewerkt wordt met de 

Kanjertraining.  

De Kanjertraining is  een methodiek. PBS is te zien als de paraplu waar de 

Kanjermethode onder hangt. 
 



 

 

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat het kind positief over 

zichzelf denkt en de andere leerlingen leert denken. Als gevolg hier van 

heeft een kind sterke sociale vaardigheden ontwikkeld. 

De posters van de Kanjertraining hangen in de klassen. Om beide 

pedagogische werkwijzen in elkaar te laten vloeien hebben we in maart 

2013 een ontwerpwedstrijd onder de kinderen gehouden. Ze mochten een 

vriendje bedenken voor Tijgertje (De hoofdpersoon van de Kanjertraining). 

Dat vriendje is Woeki het schaap geworden. Woeki helpt de kinderen om de 

drie gedragsverwachtingen te onthouden. Meer over de Kanjertraining 

vindt u onder het hoofdstuk Sociale redzaamheid. 
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