PBS en Kwink:
1+1= 3!
De meerwaarde van PBS

een team zowel een scheidsrechter als een trainer-coach nodig. De
scheidsrechter zorgt ervoor dat het
spel volgens de regels gespeeld
wordt; dat de sfeer op het veld
prettig is en dat er, wanneer er niet
volgens de regels gespeeld wordt,
een passende sanctie volgt. De
trainer-coach brengt de spelers de
juiste vaardigheden bij. Er wordt geoefend in het geven van een goede
pass, vrij lopen en sportief gedrag.
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n 2012 is basisschool De Viersprong in Leiden begonnen
met PBS (Positive Behavior Support). PBS is een

schoolbrede gedragsaanpak. De kinderen weten wat er
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sociaal-emotioneel leren (SEL). In dit artikel wordt duidelijk
waarom Kwink zo goed past bij PBS.
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