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Beschrijving van het onderwerp 

 

In het schooljaar 2017-2018 zijn wij begonnen met Goed Gedrag (Internationaal heet dit PBS (Positive 

Behaviour Support). 

Dit is een verandertraject binnen de hele school, waarbij wordt ingestoken op het gedrag van zowel 

kinderen, als leerkrachten, als ouders.  

Uitgangspunt bij Goed Gedrag is dat gedrag wordt aangeleerd. Door het uitspreken van 

gedragsverwachtingen leren kinderen hoe ze zich horen te gedragen. Deze gedragsverwachtingen 

gelden schoolbreed. 

We zijn er trots op, omdat we merken dat het gedrag van kinderen verbetert. Het aantal incidenten 

neemt af. We monitoren hoe vaak een incident gebeurt en we kijken wat de achterliggende oorzaak is 

van het gedrag. Zo kunnen we kinderen gericht helpen om gewenst gedrag te vertonen. 

Het heeft effect, doordat alle leerkrachten met dit systeem werken en de kinderen dit al vanaf groep 

1 krijgen aangeboden. Het verandert de hele schoolcultuur. 

 

 

Betrokkenen bij dit project 

 

Het initiatief van dit verandertraject ligt bij het MT en de IB-ers, maar tijdens een eerste kennismaking 

heeft het team gestemd of ze dit zien zitten. 80% van het team moet achter dit verandertraject staan 

om het te doen slagen. 

De hele school is erbij betrokken. Alle leerkrachten, onderwijsassistenten, overblijfouders, externen. 

Teamleden krijgen scholing van een externe coach.  

Binnen de school is een kernteam aanwezig dat elke maand vergadert, om zo dit verandertraject te 

monitoren en te borgen. 

 

 

Borging 

 

Er is een kernteam van 7 personeelsleden dat iedere maand vergadert. Dit doen we sinds de start van 

dit verandertraject en dit zal ook doorgaan als de externe coach niet meer bij onze school betrokken 

is. Dit kernteam doet jaarlijks observaties bij collega’s en jaarlijks vindt er een Benchmark of Quality 

plaats om te kijken of iedereen nog doet wat er is afgesproken. 

 

 

Mogelijkheden om informatie te delen 

 

• Neem maar contact op, stel je vraag! Wij zijn trots en laten graag zien hoe mooi dit is! 

• Kom een keer kijken! 
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