Amsterdam, 15 april 2020
Beste PBS collega
De corona crisis brengt een bijzondere tijd met zich mee waarin alles anders moet en gaat. Iedereen
is bezig met het aanleren van ‘nieuw gedrag’ dat passend is bij het ‘nieuwe normaal’.
Op onze scholen gebruiken we de principes van PBS bij het aanleren van gedrag. Deze principes
passen we toe als team en op groepsniveau. Hoe helpend is PBS in Corona tijd? Hoe helpen de
principes op teamniveau en hoe worden deze benut in de thuis situatie?
Het SWPBS netwerk NL doet een oproep aan scholen om mooie voorbeelden te delen van PBS in
Corona tijd – op teamniveau, in de begeleiding van leerlingen ‘op afstand’ en in de thuis situatie.
PBS principes in corona tijd – teamniveau/ in de begeleiding van leerlingen
Hoe worden de kernwaarden van de school toegepast in het onderwijs bieden ‘op afstand’? Zijn er
verwachtingen geformuleerd naar elkaar, naar ouders en leerlingen? Hebben we het onderwijs
handig georganiseerd? Hoe wordt er geoefend en gedrag bekrachtigd? Hoe geven we constructief
feedback aan elkaar bij ongewenst gedrag? Halen we de 80-90% met onze basis aanpak en welke
aanvullende ondersteuning bieden we aan elkaar en aan groepen leerlingen die meer nodig hebben?
PBS thuis – zie bijlage
Nu vrijwel alle kinderen thuis het onderwijs ‘op afstand’ volgen is dit een geweldige kans om te
oefenen met PBS thuis. Hoe lukt dat? In de bijlage is een oproep toegevoegd voor de leerlingen en
hun ouders. Deze bijlage kun je aanpassen aan je eigen school.
We willen jullie vragen om voorbeelden te verzamelen en met schriftelijke toestemming van ouders
en leerlingen (AVG richtlijnen) op te sturen naar : contact@swpbsnetwerk.nl. Dit kunnen filmpjes,
foto’s of werkvormen zijn of iets anders.
De inzendingen worden verzameld, beoordeeld, beoordeeld (innovatie prijs) én gedeeld tijdens de
conferentie van PBS 2020 en tevens digitaal beschikbaar gesteld voor alle PBS collega’s in Nederland.
We hopen van harte dat jullie mee doen en massaal jullie mooie voorbeelden willen delen. PBS doe
je samen!
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