
 

EEN FIJNE EN VEILIGE LEEF- EN WERKSFEER OP PCC BERGEN 

Op onze school vinden we een fijne en veilige leef- en werksfeer heel belangrijk. Dat geldt niet 
alleen voor leerlingen, maar zeker ook voor iedereen die er werkt. 
Daarom gelden bij ons een aantal afspraken en regelingen waar we allemaal plezier van hebben. Die 
afspraken en regelingen horen bij Schoolwide Positive Behavior Support (ofwel: SWPBS), een 
landelijk systeem waar we ons bij hebben aangesloten.  
 
De afspraken waar we ons houden (de zogeheten ‘gedragsverwachtingen’) gelden voor iedereen in 
het schoolgebouw.  
We hebben een aantal lessen over goed gedrag gemaakt en staan tussendoor regelmatig stil bij wat 

binnen de schoolmuren het gewenste gedrag is. Zo kan iedere leerling op de hoogte zijn van de 
gedragsverwachtingen. 
 
Verspreid door de school hangen ‘visualisaties’. Dat zijn gedragsverwachtingen maar dan omgezet in 
een afbeelding. Ze hangen in de ruimte waar de gedragsverwachting van toepassing is.  
Zo’n afbeelding spreekt vaak meer aan dan tekst alleen en laat in één blik zien wat er van de 
leerlingen wordt verwacht. Met behulp van deze afbeeldingen worden leerlingen en medewerkers 
eraan herinnerd hoe ze zich het beste kunnen gedragen in een bepaalde situatie. 
 
Binnen deze manier van met elkaar omgaan hebben we vooral aandacht voor de zaken die goed 
gaan.  
Leerlingen die het gewenste gedrag vertonen – en dat zijn gelukkig veruit de meeste leerlingen! – 
ontvangen binnen dit systeem een compliment en/of een PBS-munt. Dat is leuk voor de leerling(en) 
of de klas die ze krijgt, maar ook kunnen anderen er een voorbeeld aan nemen.   
 
De leerling die een munt verdient, bewaart ‘m zelf en is er zelf verantwoordelijk voor.  
En het allerleukste is: Een aantal keer per schooljaar houden we een ‘schoolmarkt’ waar de leerling 
de verdiende muntjes kan inleveren voor een leuke activiteit die samen met de klas kan worden 
ondernomen.  
 

Samen zorgen we er op PCC Bergen voor,  
dat iedereen met plezier naar school gaat! 

 
 
  
 
  
 

https://www.swpbs.nl/pbs

