PBS4families
Deel 4: Leerling betrokkenheid
Deze week is het tijd voor de één na laatste PBS4Families essential: child engagement
(leerling betrokkenheid). In deze brief vindt u nog meer handreikingen om PBS thuis in te
kunnen zetten en de leerling betrokkenheid te verhogen.
Leerling betrokkenheid (Child Engagement)
Betrokken leerlingen zijn leerlingen die actief deelnemen aan
lessen. Dit doen ze door aanwezig te zijn, te schrijven, te praten,
vragen te stellen, te bewegen, te tekenen enzovoort. Om dit te
stimuleren kunt u rekening houden met de interesses van uw kind
en keuzemogelijkheden te geven. Het is daarnaast belangrijk om
gedurende een lesdag te bewegen en pauzes te houden, net
zoals normaal op school.
Als leerlingen actief betrokken zijn, zullen zij een hogere motivatie
hebben. Daarnaast verhoogt het de zelfstandigheid en de mate
waarin leerlingen de regie nemen in hun leerproces. Als resultaat
zal er minder ongewenst gedrag vertoond worden.
Contact met de mentor en school
Iedereen moet wennen aan deze nieuwe vorm van onlineonderwijs tijdens Corona. Het kan ook zijn dat er thuis
uitdagingen zijn met materialen, zowel digitaal als
schoolmateriaal. Zo kunnen er bijvoorbeeld boeken missen, of
het geluid van de laptop werkt niet goed. Het kan ook zijn dat
het eerst goed werkte, maar dat het nu niet meer het geval is.
Hier willen wij als school graag in ondersteunen. Dit heeft
namelijk direct invloed op de mate van leerling betrokkenheid.
We willen u vragen om dit te bespreken met de mentor.
School stuurt u regelmatig informatie in de vorm van
ouderbrieven. Zorg ervoor dat u en uw kind hiervan op de
hoogte zijn door dit (samen) te lezen. Als er iets onduidelijk is,
kan de mentor hierbij helpen. Stel gerust vragen.
Voorbeelden om de leerling betrokkenheid te verhogen
•
Help uw kind bij het maken van een dagplanning, zo zijn leerlingen
op de hoogte wat er die dag verwacht wordt. Kijk samen naar het
lesrooster in magister. Tijdens veel vakken staat het werk vast, maar
tijdens Maatwerk en Keuzewerktijd zijn er soms verschillende
mogelijkheden. U kunt hiervoor de weekplanner gebruiken die aan het
begin van de thuiswerkperiode is opgestuurd.
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•

Uw kind kan ook zelfstandig een planning voorbereiden en daarna samen met u bekijken en
bespreken.

•

Houd bij de dagplanning ook rekening met pauzes. Is er een mogelijkheid om
met iemand in het gezin pauze te houden? Wanneer is een goed moment om
even te bewegen?

•

Geef een keuze wanneer een taak gedaan wordt, zo wordt het werk afgerond,
maar heeft uw kind ook zelf nog invloed.

•

Bespreek wat uw kind gaat doen als er een taak is afgerond. Probeer verschillende activiteiten te
bedenken als beloning.
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