
 

 
PBS-KRANT 

Vanaf het begin werken we op school Max met PBS. In deze krant kunt u lezen 
wat PBS voor de school en dus voor uw kind(eren) betekent. Veel leesplezier! 

 

 Wat is PBS? 
Positive Behavior Support (PBS) is een 
schoolbrede aanpak die zich richt op het 
versterken van gewenst gedrag bij 
leerlingen. Het doel is het creëren van 
een positieve, sociale omgeving, die het 
leren bevordert en gedragsproblemen 
voorkomt. Positief model staan neemt 
hierin een belangrijke plaats in. 

 

PBS  team 
Maandelijks komt het PBS team bij 
elkaar. In het PBS team zitten 
leerkrachten van School Alex en School 
Max.  
Dit schooljaar bestaat het PBS team uit:  

- Monica Meurs (Alex) 
- Quirine Segond von Banchet 

(Max) 
- Petra Schielein (Alex)  
- Kirsten Hendriks (Alex) 
- Erik Smit (directeur)  

Voor vragen of ideeën over PBS kunt u 
een mailtje sturen naar 
kirsten.hendriks@schoolalex.nl  
 

 

Wat zijn onze waarden? 
 
Veiligheid: Op Max zorgen wij voor elkaar. We zorgen er voor dat de 
ander zichzelf kan zijn. We zijn eerlijk en zorgen dat we ons zo 
gedragen dat de ander zich veilig voelt. 

 
Vertrouwen: Op Max vertrouwen wij op de leiding van God in ons 
leven. We hebben vertrouwen in elkaar en in onszelf. We mogen 
fouten maken, want daar leer je van.  
 

Respect: Op Max hebben wij waardering voor de ander om wie hij is. 
We houden rekening met elkaar en met onze verschillen. We zijn positief 
naar elkaar en zorgen er voor dat wij ons zo gedragen dat de ander zich 
gehoord en waardevol voelt.  
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PBS in de klas 
Heeft u de gedragsverwachtingen al 
zien hangen in de school? 
In deze gedragsverwachtingen staat 
precies beschreven welk gedrag wij 
verwachten in een bepaalde ruimte.  
 
Wekelijks worden er lessen in goed 
gedrag gegeven. Uw zoon of dochter 
kan u hier vast meer over vertellen, of 
vraag ernaar tijdens het oudergesprek. 

 

Parels  
Als leerlingen gewenst gedrag laten 
zien bekrachtigen wij dit positief d.m.v. 
een compliment, maar ook met het 
uitdelen van parels. De leerlingen van 
de unit/bouw kiezen samen een 
parelbeloning uit waar ze parels voor 
sparen. 
 
 
 
 

Kwink  
Naast de gedragslessen vanuit PBS, 
werken we op school ook met Kwink, 
een methode voor sociaal emotioneel 
leren. In deze lessen oefenen de 
kinderen sociale vaardigheden zoals 
ruzies oplossen, luisteren naar elkaar,... 
en werken we aan een positieve groep!  
 

 

PBS in de bovenbouw 
Deze week hebben we de 50e parel in de buis 
kunnen doen: dat betekent dat de leerlingen 
de eerste groepsbeloning verdiend hebben!  
Er zijn al allerlei ideeën voor deze beloning, 
deze zullen we samen met de leerlingen 
kiezen. In de afgelopen weken hebben we met 
elkaar gesproken over de verwachtingen die 
we van elkaar hebben op school. Zo hebben 
we elke poster besproken en samen gekozen 
welke poster waar gehangen moest worden. 
De leerlingen hebben de parelbuis zo snel vol 
gekregen omdat zij zich goed aan deze 
verwachtingen hebben gehouden. We zijn dagelijks bezig met het aanleren en 
oefenen van de verwachtingen die soms moeite kosten. 
Natuurlijk gaan we meteen door met sparen van parels, op naar de 100!  
 
 
 

 
 


