Nieuwsbrief SWPBS zomer 2020
Agenda
•
•
•

24 september start ‘Basiscursus SWPBS’
9 t/m 13 november SWPBS conferentie week
3 november Post-HBO/practitioner opleiding: ‘Specialist schoolbreed werken aan gedrag’

In deze nieuwsbrief
-

SWPBS conferentie 2020 (p.1)
SWPBS opleidingen (p.2)
De ‘Lieve brieven actie’ in woord en beeld (p.3)
Complimenten rubriek (p. 7)

Interessante links
-

In het vakblad Profiel (betaald abonnement) is het artikel verschenen over waardengestuurd
werken met SWPBS in het MBO: https://www.profielactueel.nl/profiel-vakblad-over-mbo-onderwijs/
(Geïnteresseerd in het artikel? Stuur een mail aan m.nelen@windesheim.nl)

-

Basisschool de Doolgaard in Horst aan de Maas en de ‘Lieve brieven actie’:
https://omroephorstaandemaas.nl/nieuws/artikel/basisschoolleerlingen-schrijven-brieven-voorouderen?fbclid=IwAR3WSqg3VKm6Odf1X06ssCZUTxz5qkIFhtxgMOcR9rjZ6G2aMAuX4j9Nw-E/

SWPBS conferentie op 13 november 2020… maar dan anders
De 11e SWPBS conferentie 2020 staat gepland op 13 november. De conferentiecommissie heeft
echter besloten -gezien de voortgang in de maatregelen rondom het COVID-19 virus- dat het niet
haalbaar is om een conferentie in Utrecht te organiseren. Het risico is te groot dat deze niet door
kan gaan.
SWPBS-Verbindingsdag
Wat dan wel… Vrijdag 13 november wordt een digitale SWPBS-Verbindingsdag georganiseerd voor
iedereen die betrokken is bij (SW)PBS. Monique Nelen geeft een keynote over haar 5 jaar durende
onderzoek naar de resultaten van SWPBS op Nederlandse scholen. Daarnaast worden er workshops
aangeboden en is er ruimte voor ontmoeting.
Inventarisatie van uw vragen
Graag inventariseren wij bij onze SWPBS betrokkenen, dus bij U, welke behoeften er zijn en welke
vragen er spelen op het gebied van SWPBS binnen de 1.5 meter samenleving. Zo kunnen we een
goed en passend workshopaanbod samenstellen. Ga naar:
https://goto.fontys.nl/forms/inventarisatie.online.swpbs.conferentie.2020.31664.nl.htm
SWPBS-week en PBS-Europe
De SWPBS-Verbindingsdag valt op de laatste dag van de SWPBS-week. Er wordt samengewerkt met
PBS-Europe (voorzitter Sui Lin Goei). PBS-Europe ontwikkelt activiteiten voor donderdag 12
november waar iedereen bij kan aansluiten. Omdat dit door PBS-Europe wordt georganiseerd, zullen
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de activiteiten Engelstalig zijn. Ook wordt bekeken of er in deze week nog andere activiteiten kunnen
plaatsvinden zoals bijvoorbeeld schoolbezoeken, maar dit uiteraard onder voorbehoud.
Opmerkelijke tijd en initiatieven
In dit voorjaar zijn er al mooie initiatieven ontplooid en zijn we ons bewust geworden van wat echt
belangrijk is; in het onderwijs, thuis en daarbuiten. We zijn bezig om de maatschappij een vorm te
geven die past bij de kwetsbaarheid van doelgroepen in onze samenleving. Daarnaast zijn er ook
kansen gekomen voor kwetsbare doelgroepen; er zijn kinderen die juist floreren bij thuis en
afstandsonderwijs. Ook deze inzichten, goede voorbeelden en initiatieven, willen we met elkaar
delen op de SWPBS-Verbindingsdag op 13 november.
Challenge en de PBS inspiratieprijs
Voor nu is er al een een challenge uitgezet onder scholen en gezinnen, die ook direct gekoppeld
wordt aan de jaarlijkse PBS Inspiratieprijs: www.swpbsconferentie.nl zie het kopje challenge. Breng
waardevol gebleken initiatieven voor het voetlicht!
Voor meer informatie, ideeën voor inspiratie: https://www.swpbsnetwerk.nl/contact/
Tot slot voor nu…let op elkaar en blijf gezond!
De SWPBS-Verbindingsdag wordt georganiseerd door de conferentiecommissie:
Anita Blonk (voorzitter), Joke Kamstra (vanuit Hogeschool Windesheim),
Emilie van Leeuwen en Gonnie Albrecht (van PI Research),
Pauline Bruinsma, Monique Horvers en Monique van der Aa (vanuit Fontys).

SWPBS opleidingen
In schooljaar 2020-2021 starten Windesheim Expertise Centrum PBS en Fontys OSO met een nieuwe
opzet van opleidingen voor SWPBS professionals. Naast onze vertrouwde basiscursus van 3
bijeenkomsten die 2x per jaar wordt aangeboden voor nieuwe collega’s in PBS scholen of mensen die
een korte introductie willen, gaan we post-HBO/Practitioner opleidingen aan bieden in een blended
opzet. Dat betekent een gecombineerde opleiding bestaande uit kennisclips, webinars en onderwijs
op locatie (Zwolle/Den Bosch) in kleine groepjes. De opleidingen krijgen ook een bredere inhoud. De
SWPBS theorie en praktijk vormen de basis, maar we bieden ook andere, daarbij aansluitende
concepten aan zoals oplossingsgericht werken en positieve psychologie. Op deze manier maken we
de opleidingen ook geschikt voor professionals die niet op een PBS school werken. In deze
vernieuwde opzet blijft de mogelijkheid bestaan om je als PBS coach of specialist te laten
certificeren. De praktijkopdrachten worden aangepast aan jouw werksituatie.
Daarnaast bieden beide hogescholen maatwerk aan voor het opleiden van professionals op locatie.
Een kort overzicht:
1. Basiscursus SWPBS. 3 bijeenkomsten van 16 tot 20 uur: 24-9, 8-10 en 29-10. Kosten €450,(wordt online aangeboden)
2. Post-HBO/Practitioner Schoolbreed werken aan gedrag (met mogelijkheid voor PBS coach). 7
donderdagen. Start januari 2021. Kosten €2250,3. Post HBO/Practitioner Specialist schoolbreed werken aan gedrag (met mogelijkheid voor PBS
specialist). 7 dinsdagen van 9.30 tot 16 uur. Start 3-11-20. Kosten €2250,-
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Meer informatie:
Expertisecentrum PBS Windesheim: mjm.nelen@windesheim.nl
Fontys OSO: p.bruinsma@fontys.nl

Lieve brieven actie

Let een beetje op elkaar, help elkaar een beetje
Lieve brieven in Corona tijd April - Juni 2020
Windesheim in samenwerking met

In de eerste persconferentie deed premier Rutte een oproep: ‘let een beetje op elkaar, help elkaar
een beetje. We kunnen het alleen maar samen doen’. “Samen”, één van de pijlers van SWPBS, is een
belangrijke waarde en ‘werkwoord’ op scholen. Makkelijk gezegd maar.. hoe doe je dat dan? Hoe
leer je ‘elkaar een beetje helpen’?
Het project ‘Lieve Brieven in Corona tijd’ is ontstaan tijdens de eerste week van de lockdown. In het
onderwijs moesten leerkrachten ineens afstandsonderwijs verzorgen en in de buurtzorg werden
wijkverpleegkundigen geconfronteerd met de eenzaamheid van hun oudere cliënten. Het spontane
idee ontstond om kinderen te vragen brieven te schrijven aan de ouderen van Buurtzorg. De eerste
kaart was voor Sarah, die haar 88 jarige verjaardag zonder visite moest vieren. Sarah was heel blij en
stuurde een kaart terug. ‘Laten we alle cliënten een brief sturen!’ Zo ontstond een verrassend
contact tussen de kinderen van groep 8 van Olympus én de cliënten van Buurtzorg Buitenveldert in
Amsterdam.
In deze nieuwsbrief kun je lezen en vooral zien hoe dit idee zich in roerige tijden heeft verspreid over
heel Nederland. De scholen gingen dicht, deels weer open en nu weer helemaal open. En
ondertussen wordt er nog steeds geschreven. Dit project sluit aan bij de principes van SWPBS en
actief burgerschap: schoolbreed, samen en vanuit een positieve grondhouding gedrag leren en
ontwikkelen door doen en ervaren. Hoe vonden de kinderen, de leraren, de cliënten en
zorgprofessionals het om samen te werken en anderen te helpen in deze bijzondere periode? Alle
ervaringen worden momenteel verzameld, gebundeld en zullen gedeeld worden in het najaar 2020.
We willen iedereen de afgelopen maanden mee heeft gedaan in dit project heel hartelijk bedanken..
Lieve Brieven schrijven… wellicht kunnen we dat gewoon blijven doen? We houden je op de hoogte!
Wil je aansluiten? Stuur een mail naar j.kamstra@windesheim.nl .
De initiatiefnemers:
Joke Kamstra, Expertisecentrum PBS Windesheim
Tineke van der Kruk, Buurtzorg
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De ‘Lieve brieven actie’ geïllustreerd

Fragment uit een brief van een leerling van OBS de Meander in Amersfoort, april 2020.

Groep 8 stuurt een kaart naar Sarah,
Sarah schrijft terug!
April 2020

Brieven schrijven voor alle cliënten van
Buurtzorg Buitenveldert

Post voor de leerlingen van groep 8;
een client tekent hoe hij een
serenade brengt aan zijn vrouw in
het verpleeghuis.

Jenaplan school De Nieuwe Kring zet
de kleuters aan het werk…

Collega’s Windesheim en Buurtzorg
helpen en leven mee…

Post voor de kleuters van de
Nieuwe Kring uit Diemen!
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Kaarten rond brengen in april en
mei 2020; Stichting tussen Amstel en
IJ betaalt de benzine kosten!

Stichting Kinderpostzegels doneert
12.000 sets met kaarten!

Kaarten schrijven!

KBS de Verrekijker uit Losser
gaat aan de slag

Blij verraste reacties van de
bewoners uit de zorginstelling

In Twente komt er een oproep in
de krant: wie doet er mee met
‘Lieve Brieven’ schrijven??

Leerlingen van de Beatrix School
in Huizen schrijven kaarten voor

Leerlingen van Kindcentrum
Boschveld aan t werk..

Medewerkers en patiënten van
Jeroen Bosch ziekenhuis zijn blij
verrast!
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bewoners van zorginstelling
‘Voor Anker’

In Twente doen meerdere
scholen mee! Leerlingen van SBO
de Windroos actief aan t werk

In Twente, t thuishonk van
Buurtzorg, zijn snel contacten
gelegd met teams van Buurtzorg

Een leerling van OBS de
Meander in Amersfoort krijgt
post!

Leerlingen van basisschool de Doolgaard in Horst aan de Maas bezoeken ouderen
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De complimenten rubriek
Elkaar waarderen…
Het is het einde van een heel raar schooljaar. Groep 8 neemt afscheid. Een schoolkamp, een musical?
Het zit er niet in dit jaar. Het alternatief is gauw gevonden: een eigen ‘afscheidsfilm’. Iedereen maakt
een stukje, tot diep in de nacht wordt de film gemonteerd door de meester. En die film, die bekijken
ze samen, in pyjama’s met chips en cola… want het is de ‘nacht van groep 8’ en iedereen, de
kinderen de juf en de meester, blijft slapen…OP SCHOOL?! Nou ja.. slapen.. Na het ontbijt nemen de
kinderen afscheid. De kinderen hebben stiekem een eigen rap geschreven mét de juf en die zingen ze
voor de meester. Hou het dan maar eens droog als meester. Met armen vol bloemen, chocola en
lieve briefjes komt hij thuis, die hele moeie meester. Vol verhalen. Wat een vak! En dan, na alle
verhalen en vlak voor de power nap (hij moet nog naar school) dan krijgt hij het aller-aller-mooiste
cadeau wat je maar kunt krijgen -denk ik- en moeten we allebei éven op zoek naar een zakdoek.
In het afscheidsboek schrijft Romy (pseudoniem):
“Lieve meester.
Ik vind het heel grappig als u zegt “ik heb een hele kast vol ‘sorry’!” Ik ben wel benieuwd van waar u
dat allemaal hebt. Ik vond het heel fijn dat ik u in groep 8 als meester heb want u vertelt ook wat u
ziet bij iemand waardoor diegene heel veel zelfvertrouwen gaat krijgen. Zoals u tegen mij zegt dat ik
niet alles hoef te weten en dat ik een doorzetter ben. U heeft grappige schoenen. Ik denk dat u heel
erg houdt van plagen. U weet wel wanneer u plaagt en wanneer niet. Groetjes Romy.”
Er onder heeft Romy een tekst geplakt met een lijstje erom: “Wellicht vergeet je de vriendelijke
woorden die je gezegd hebt, maar de ontvanger onthoudt ze een leven lang.”
Joke Kamstra

De redactie van de nieuwsbrief doet een oproep aan haar lezers om mooie
complimenten met ons te delen.
Mail naar mjm.nelen@windesheim.nl of p.bruinsma@fontys.nl
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