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De drie kernwaarden van PBS zijn bij ons op school: 

- Respect  

- Verantwoordelijkheid 

- Samenwerking 

 

 
 

Speelcoach  

Op het schoolplein van de 

onderbouw zijn er tijdens de kleine 

pauzes twee speelcoaches. Dit zijn 

leerlingen van groep 8. Zij voelen zich 

verantwoordelijk en helpen mee om 

kleine incidenten op te lossen. 

Daarnaast bevorderen zij het spel en 

zorgen ze ervoor dat alle kinderen een 

fijne pauze hebben. Zij hebben 

hiervoor een training gehad. Wanneer 

het een speelcoach niet lukt om een 

incident op te lossen, gaat hij/zij met 

de betreffende kinderen naar de 

surveillerende leerkracht. Dit systeem 

wordt door zowel de kinderen als 

leerkrachten erg positief ervaren.  

Inleiding 

In dit document wordt 

uitgelegd op welke wijze er 

op Basisschool Klimop in 

Rijkevoort met de 

systematiek PBS (Positive 

Behaviour Support) wordt 

gewerkt. Voor vragen kun je 

te allen tijden terecht bij het 

PBS-team, Jacqueline van 

Raaij (locatieleider) en Kim 

Bindels (leerkracht unit 1).  

Wat is PBS? 

PBS is het systeem van positief 

bekrachtigen van gewenst 

gedrag bij leerlingen. Dat doen 

we door kinderen pro-actief op 

een positieve stimulerende 

manier, gewenst gedrag aan 

te leren.  

 

 

Het bekrachtigen van 

gewenst gedrag  

Op Klimop wordt 

schoolbreed gewenst 

gedrag positief 

bekrachtigd. Dit kan door 

het geven van 

complimenten, aandacht 

en beloningen. De 

bekrachtiging wordt 

gekoppeld aan de 

kernwaarden: Respect, 

Verantwoordelijkheid en 

Samenwerking. Om deze 

bekrachtiging aan te leren 

werken wij met een tijdelijk 

beloningssysteem. 

Uitleg beloningssysteem 

Kinderen kunnen met 

gewenst gedrag muntjes 

verdienen. Deze worden 

verzameld en wanneer je 

drie rijen muntjes hebt, mag 

er een gouden ei worden 

gegrabbeld. In dit ei zit dan 

een klassenbeloning. Dit is 

een samen bedachte 

gezamenlijke activiteit van 

15 minuten. Daarnaast mag 

er een balletje in de buis bij 

de hoofdingang gedaan 

worden. Bij een volle buis 

volgt er een 

schoolbeloning .  

 

 

 

 

 

 



 

 

Contact met ouders  

Ouders zijn bij PBS cruciaal. Het PBS-team bestaat 

niet alleen uit leerkrachten, maar ook uit een 

aantal ouders. Daarnaast hebben alle 

leerkrachten een pro-actieve houding naar 

ouders toe. Na schooltijd lopen de leerkrachten 

regelmatig met de kinderen mee naar buiten om 

daar ouders te ontmoeten. Even een praatje 

over hoe het is gegaan of wanneer er 

bijzonderheden zijn. Ook is het via Parro heel 

laagdrempelig om contact op te nemen met de 

leerkrachten. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Check-in Check-out  

De basisaanpak werkt voor 80 tot 

90 procent van de leerlingen. Zij 

voldoen aan de gewenste 

gedragsverwachtingen. Voor 5 

tot 10 procent van de leerlingen 

is dit niet voldoende en is een 

gele interventie nodig. Hiervoor 

gebruiken we de ‘check-in 

check-out regeling’. Er wordt 

een gedragsregel centraal 

gesteld en deze wordt dagelijks 

met de betreffende leerling 

besproken. Tussendoor komt de 

leerlingen bij de CICO-

coördinator (Laura van Kempen) 

en wordt middels een 

beloningssysteem bijgehouden 

hoe het gaat. Na een korte 

periode wordt er geëvalueerd 

en worden eventuele 

vervolgstappen bepaald. Bij 

leerlingen die zich in de rode 

zone bevinden, zijn naast school 

ook externe instanties betrokken.  

 

 

 

  

 

BASISSCHOOL KLIMOP 

Kerkveld 2 

5447 AA Rijkevoort 

0485 371726 

Jacqueline van Raaij: j.vraaij@optimusonderwijs.nl 

Daan Arts: daan.arts@optimusonderwijs.nl 

Kim Bindels: k.bindels@optimusonderwijs.nl 

 

 

Het hanteren van 

duidelijke consequenties 

voor ongewenst gedrag: 

Voor ongewenst gedrag 

geldt dat we de aandacht 

hiervoor willen minimaliseren. 

We leggen hier niet de 

nadruk op. Alles wat 

aandacht krijg, groeit 

namelijk. Toch hanteren we 

duidelijke consequenties als 

dat nodig is. Hiervoor 

gebruiken we de 

reactieprocedure.  

 

 

Piramide PBS-aanpakken 

 

 

Meer info 

Bent u nieuwsgierig geworden 

en zou u nog graag meer 

informatie willen over PBS? Kijk 

dan op onze website bij het 

kopje ‘PBS.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 


