
 

 

Een sterk pedagogisch klimaat  

op school én daarbuiten met PBS 
 

 

KBS St. Anna is een basisschool in het kleinschalige dorpje Molenschot. Onze school is de enige 

school in het dorp en daarnaast heeft het dorp o.a. een voetbalvereniging, tennisclub, manege, wat 

horeca en een mooie en moderne multifunctionele accommodatie: MFA De Molenwiek. Sinds de 

bouw van deze accommodatie op de plek van het voormalige schoolgebouw, is de school 

geïntegreerd in het gebouw van De Molenwiek. 

 

De St. Anna heeft een laag leerlingenaantal als gevolg van de kleinschaligheid van het dorp. 

Daarom werken we met drie combinatiegroepen. In de praktijk is het daardoor vaak een feit dat 

kinderen uit een huishouden bij elkaar in de groep zitten. Daarnaast komen de kinderen zowel op 

school als daarbuiten vaak dezelfde kinderen tegen: ze spelen met kinderen uit hun eigen klas 

buiten op straat en nemen samen deel aan het verenigingsleven. In zo’n kleine maatschappelijke 

setting is het dan ook onoverkomelijk dat school en privé onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

Zolang de onderlinge sfeer positief is, geeft dit weinig problemen. Maar mocht de sfeer om wat 

voor reden dan ook verstoord zijn, dan raakt dit zowel het schoolklimaat als het klimaat bij de 

vereniging en in/om het huis. En als er iets is wat belangrijk is voor de ontwikkeling van de kinderen, 

is dat wel een fijn sociaal en pedagogisch klimaat waarin ze zich veilig voelen en met plezier deel 

kunnen nemen. 

 

Daarom zijn wij als school een aantal jaren geleden gestart met PBS, oftewel Positive Behaviour 

Support. Kern van deze aanpak is het bekrachtigen van positief gedrag. Maar ook de duidelijkheid 

naar kinderen toe wat de consequenties zijn bij ongewenst gedrag (zie afbeelding van het 

Reactieschema gedrag). We werken daarbij vanuit onze 4 kernwaarden veiligheid, samen, 

verantwoordelijkheid en groei.  

 

Om hierin een wezenlijk verschil te kunnen maken, zagen we als school al snel in dat dit niet in ons 

eentje zou lukken. We hebben er daarom voor gekozen onze aanpak breed te delen. Niet alleen zijn 

alle ouders hierin onze partners, maar proberen we ook alle verenigingen en personen die 

betrokken zijn bij de jeugd in Molenschot deelgenoot te maken van onze aanpak. Een gezamenlijke 

aanpak en het spreken van dezelfde taal, geeft voor de kinderen heel veel duidelijkheid en rust. 

We maken steeds minder mee dat kinderen in ongewenst gedrag terechtkomen of daarin blijven 

hangen. Daarnaast merken we door de gezamenlijke aanpak met externe partners, dat er veel 

minder ‘brandjes te blussen zijn’ omdat ook buiten school een prettig klimaat op dezelfde manier 

wordt gerealiseerd. En wat het allerbelangrijkste is, is dat uit de tevredenheidspeilingen naar voren 

komt dat de kinderen met een fijn en veilig gevoel naar school komen! 

 

Kortom: wij blijven graag op deze manier gezamenlijk werken aan een fijne school- en 

leefomgeving voor alle kinderen! 
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