Naar een
positief schoolklimaat
Iedere school wil graag een positief klimaat. Wetende dat in zo’n klimaat
de prestaties verbeteren, er minder incidenten voorkomen en het
werkplezier voor de leraren toeneemt.
De stichting Positief Coachen helpt scholen op een bijzondere manier.
Want we werken als startpunt met toneelspel (met een kind!), zodat
mensen eerst geraakt worden. We gebruiken sport als metafoor, wat
velen aanspreekt. En we houden het leuk en overzichtelijk.
Je kunt een voorstelling boeken (zie pagina 3), een campagne voeren
(zie pagina 5) en/of workshops in huis halen (zie pagina 7).
Op weg naar een positief schoolklimaat.
Kijk voor meer informatie op www.positiefschoolklimaat.nl.

Wat het zo bijzonder maakt!
Wat onderscheidt ons van anderen?

Die campagne ‘Naar een positief schoolklimaat’ is:

•

Het toneelspel zorgt dat mensen het in hun buik voelen
in plaats van slechts in hun hoofd begrijpen.

•

gemakkelijk, want het is heel overzichtelijk en we
helpen je met alles;

•

Bij ons geen volwassene die een kind speelt, maar een
echt kind (een talentvolle jeugdige acteur).

•

•

Wij creëren een heuse theatersfeer (met zwarte
theaterdoeken, toneelspots en geluidsversterking).

betaalbaar, want onze stichting heeft uiteraard
geen winstoogmerk en werkt met
maatschappelijke tarieven;

•

leuk, want we werken bijvoorbeeld met
toneelspel en grappige filmpjes;

•

inpasbaar, want het sluit vast goed aan bij wat je
als school al doet;

•

laagdrempelig, want het vindt gewoon op jullie
school plaats.

•

•

De volwassen acteur in de voorstelling is ook de
inhoudsdeskundige en kan dus na afloop met het
publiek in gesprek gaan.
De voorstelling kan gevolgd worden door een
campagne, zodat de school er een jaar lang mee
bezig blijft.

Optie 1: Voorstelling
Je kunt een krachtige aanzet geven
voor een nog positiever klimaat op
jullie school door de voorstelling in huis
te halen: ‘Dat schiet lekker op zo!’.
Bijvoorbeeld als leuke afsluiting van
een studiedag voor de leraren en als
bijzondere invulling van de reguliere
ouderavond.
Zodat iedereen snapt wat er aan de
hand is en zin heeft om het anders te
doen.
Gewoon bij jullie op school. Wij
bouwen jullie aula om tot een
theatertje!
Maar het kan ook in het theater. Dan
regelen wij de zaal en de techniek.
Bekijk de trailer - en kijk voor meer
informatie over de voorstelling - op
www.positiefschoolklimaat.nl en kies
voor optie 1: Voorstelling.

“Wat ik zo bijzonder vind aan de voorstelling is dat ze eigenlijk de kinderen het verhaal laten vertellen
aan de mensen in de zaal. Ze zeggen niet dat leraren en ouders het niet handig doen en hoe zij kinderen
wel zouden moeten begeleiden. Dat zou heel gevoelig liggen en niet bepaald handig zijn.
Nee, de openhartige kinderen houden de leraren en ouders (op een leuke en dus ontspannen manier)
een spiegel voor. Ze geven het vertrouwen aan de bezoekers dat zij er zelf iets mee gaan doen.
Sterker nog, de vader - kwetsbaar en herkenbaar - laat in de voorstelling zelfs de tegenwerpingen horen
die mensen in de zaal zouden kunnen denken!
Met dit alles brengen ze de belevingswerelden van leraren / ouders en kinderen dichter bij elkaar.
Het werkt inspirerend en verbindend!"

Optie 2: Campagne
Na de voorstelling kun je als school de campagne
‘Naar een positief schoolklimaat’ voeren.
De leraren en ouders die de voorstelling hebben
gezien krijgen een jaar lang regelmatig een kort
filmpje in de mail, zodat ze steeds weer herinnerd
worden aan het verhaal.
Een jaar lang kunnen jullie allerlei uitingen inzetten.
De school krijgt van ons periodiek de middelen
aangereikt: vijf korte artikelen voor de schoolkrant
of de nieuwsbrief, vijf filmpjes voor de site en de
digitale nieuwsbrief, en een poster die verspreid
over de school kan worden opgehangen.
Ook kunnen jullie, verspreid over het schooljaar, een
of meerdere acties houden. Ook hier geldt: wij
helpen jullie daarmee!
Bij iedere actie hoort ook een filmpje. De acties zijn
leuk om te doen en hebben een groot effect.
(En je kunt natuurlijk ook eigen acties verzinnen!)
Door de campagne is duidelijk dat jullie school
werkt aan een positief klimaat en wat je dus van
iedereen verwacht.

“Na de voorstelling bij ons op
school,
hoorde ik reacties van mijn
collega’s als:
‘zeer goede voorstelling’, ‘ee
n must voor
iedereen die met jeugd om
gaat, maar
vooral voor jezelf’, ‘een kijk
je in de
positieve spiegel van het lev
en’. Wij zijn hier
nu nog positiever geworde
n!”

en zet
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e
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te gaan
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n van
leve
het
in
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zet ook
rt
hun kind. De metafoor van de spo
een
leraren tot nadenken en biedt ze
ouders
en
en
rling
lee
t
mooie ingang om me
in gesprek te gaan!”

“Op onze school zijn we ook
met een
project over het positief bege
leiden van
leerlingen bezig. Als leerkrach
t weet je het
wel, maar breng je het toch
niet altijd in
praktijk. Juist de metafoor van
de sport
geeft je het inzicht! Ik heb de
voorstelling al
diverse malen gezien en kan
het van harte
aan mijn vakgenoten aanbeve
len.”
“PBS is al enkele jaren een van de pijlers op
onze school. Onze leraren/medewerkers
moesten hard lachen tijdens de
voorstelling, want de herkenning was
groot. De reacties na afloop waren super
enthousiast. Ze zijn vermaakt maar ook
weer op scherp gezet. Positieve
benadering blijft een dagelijks
aandachtspunt om dit samen uit te
stralen!”

Optie 3: Workshops
Optioneel zijn vervolgbijeenkomsten voor de
leraren. Daarbij gaat een kleinere groep
intensief aan de slag met een positief
schoolklimaat. Zodat het interactief kan zijn
en het leereffect dus optimaal.
In deze workshops leer je om het verhaal uit
de voorstelling in praktijk te brengen én vast
te houden.
Je gaat dan werken met de tools om positief
les te geven, ook als het spannend is of je
geïrriteerd of vermoeid bent. Om het
positiever te doen richting collega’s,
leerlingen en ouders. En om het vast te
houden.
De bijeenkomsten staan onder leiding van
Ewald van Kouwen, aanvoerder van de
stichting Positief Coachen.
Ook deze workshops hebben een luchtig
karakter: Ewald werkt veel met anekdotes,
filmpjes en rollenspel.

Lange adem
Het veranderen van het
schoolklimaat kost tijd. Het
vraagt van jullie dus een
lange adem.
Maar wees gerust, wij zorgen
dat het leuk is om te doen en
de tijdsinvestering beperkt
blijft.
Wil je de komende jaren
intensief aan de slag met een
positief schoolklimaat? Dan
kun je kiezen voor het
programma PBS, zie
www.positiefcoachen.nl/pbs.
Wij kunnen met onze
voorstelling dan de aftrap
voor de leraren verzorgen en
ook de ouderavond.
Maar je kunt je bijvoorbeeld
ook beperken tot onze
campagne, startend met een
heuse theatervoorstelling.

Meer informatie?
Met vragen kunt u terecht bij
Ewald van Kouwen, via
telefoon 06 - 122 677 24 of
ewald@positiefcoachen.nl.
Kijk voor meer informatie
over de activiteiten van de
stichting Positief Coachen in
het onderwijs op
www.positiefschoolklimaat.nl.

