School Wide Positive Behavior Support (SWPBS)
Informatie voor ouders/verzorgers
Bij deze delen wij een lege matrix voor eventueel thuisgebruik, ideeën voor beloningen en
de reactieprocedure.

Ontnieten
Een van de eerste opdrachten die de teamleden op school hadden gekregen was het
ontnieten. Met andere woorden: het woord niet proberen te vermijden en te benoemen wat
je allemaal wel graag ziet door bijvoorbeeld te zeggen ‘loop rustig’ in plaats van ‘niet
rennen’. Gaan jullie thuis ook de uitdaging aan?

Gedragsmatrix
In de gedragsmatrix staat beschreven welk gedrag van de leerlingen op school wordt
verwacht. Dit gedrag wordt de leerlingen aangeleerd door het geven van lessen in goed
gedrag. Voor het inoefenen van gedrag wordt er daarnaast ook gebruikt gemaakt van een
beloningssysteem; de knikkerpot. De school deelt complimenten uit bij het zien van goed
gedrag en kan daarnaast knikkers uitdelen. Als er meerdere knikkers bij elkaar zijn gespaard,
dan volgt er een groepsbeloning.
Wil je thuis aan de slag met gedragsverwachtingen, dan kun je de lege versie van de
gedragsmatrix gebruiken om thuis samen verwachtingen op te stellen.

Inspiratie voor beloningen













Iets leuks met papa of mama doen.
Een spelletje.
Voetballen in het park.
Naar de speeltuin of kinderboerderij gaan.
Taart of koekjes bakken.
Samen knutselen.
Iets extra’s mogen.
Een kwartier langer buiten spelen.
Een tv-programma uitkiezen.
Extra computertijd.
Iemand uitnodigen om te komen logeren.
Een kwartier later naar bed gaan.
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De reactieprocedure
Het komt natuurlijk weleens voor dat iemand even is vergeten welk gedrag er van hem of
haar wordt verwacht. Als volwassene kun je dan gebruik maken van de stappen van de
reactieprocedure. Bij de reactieprocedure krijgt het kind tweemaal de kans om zijn gedrag
bij te stellen. Doet het kind dit niet, dan volgt er een consequentie.

Schematische weergave van de vastgelegde reactieprocedure

Meer weten?

https://wij-leren.nl/positive-behavior-support.php
https://swpbs.nl/ouders
Positieve bekrachtiging op school - PICA
Zakboek PBS - PICA
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