RVV, ik doe mee!
Hallo,
Ik ben Ravi, de mascotte van
’t Ravelijn. Doe jij ook mee?
Doe jij ook RVV?

Welkom op ’t Ravelijn!

’t Ravelijn is een speciaal onderwijs school in Steenwijk. Op ’t Ravelijn zorgen
wij samen dat de school een fijne plek is voor iedereen. We hebben samen
afspraken gemaakt die ons daarbij helpen. Ravi is onze mascotte en helpt ons
om ons respectvol, veilig en verantwoordelijk te gedragen. Doe mee, doe RVV!
In dit boekje laten we zien welke afspraken wij hebben en welke middelen wij
gebruiken om iedereen te helpen.

De afspraken oefenen wij ook op school, wij krijgen hier les in. Zo leert
iedereen hoe hij/zij zich respectvol, veilig en verantwoordelijk kan gedragen.
Op deze manier kunnen wij beter leren en gaan wij een mooie toekomst
tegemoet.

Lees dit boekje goed door, laat hem ook thuis aan je ouders/verzorgers zien.

RVV, ik doe mee!

PBS
Op ’t Ravelijn werken wij met PBS. Positive Behavior Support. Oftewel: Goed gedrag belonen.
Hierdoor zorgen wij samen voor een veilig schoolklimaat zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
PBS op ’t Ravelijn bestaat uit een aantal onderdelen. Deze staan hieronder beschreven.

Ravi
Ravi is onze mascotte. In de hal zit Ravi op zijn nest met zijn 3 eieren. Ravi beschermt zijn eieren
goed. Elk ei is 1 van onze 3 waarden; respect, veiligheid en verantwoordelijkheid.
Ravi kan ons helpen tijdens de gedragslessen en hij houdt goed in de gaten of iedereen zich aan de
gedragsverwachtingen houdt.
Wist je dat Ravi al een spannend avontuur heeft meegemaakt? Kijk onderstaand filmpje maar eens
samen met je ouders, dan laat Ravi je precies zien wat de bedoeling is.
https://www.youtube.com/watch?v=mvANQANKJ_M

Belonen
Op ’t Ravelijn werken wij met een beloningssysteem. Wanneer je je aan de afspraken houd en je een
positief voorbeeld bent voor je medeleerlingen, ontvang je een muntje. Deze kun je in de klas
ontvangen, maar ook op het plein, in de gymzaal, in de gang, overal op ’t Ravelijn.

Het muntje mag je in de klas inleveren. Deze komt vervolgens in de buis. Wanneer de buis vol is heeft
de hele klas een groepsbeloning verdient.

Tevens krijg jij een streepje achter jou naam bij elk muntje dat jij verdient op de individuele
beloningslijst. Wanneer jij 10 streepjes hebt verdient krijg jij Ravi geld. Met dat geld kun je iets kopen

bij het PBS kidsteam. Het PBS kidsteam komt 1 keer per week langs met het beloningswinkeltje. Na
elke vakantie zitten er nieuwe beloningen in het winkeltje, bv een klein cadeautje, 10 minuten vrije
tijd, een kookles, of….
Dus: RVV, ik doe mee!

PBS Kidsteam
Op ’t Ravelijn hebben wij een PBS kidsteam. Het PBS kidsteam bestaat uit circa 6 leerlingen die 1 keer
per maand bijeen komen onder leiding van de PBS ( positive behavior support) coordinator. Tijdens
deze bijeenkomsten wordt er gepraat over PBS. Hoe gaat het in de school? Lukt het alle leerlingen
om zich aan de gedragsverwachtingen te houden? Lukt het alle meesters en juffen om zich aan de
afspraken te houden?
Hoe gaat het met het beloningswinkeltje?
Tevens geven kinderen uit hetPBS kidsteam gedragslessen aan andere groepen, helpen zij de
directrice met het rondleiden van nieuwe ouders/leerlingen en geven zij tips aan de PBS coordinator
over hoe wij de kinderen nog beter kunnen helpen.
Mocht het jou leuk lijken om in het kidsteam te komen, vraag dit dan aan je meester/juf. Zij kunnen
je precies vertellen wanneer er weer een plekje vrij komt in het kidsteam.

Les in gedrag
Bij ons op school krijg je niet alleen rekenen, taal, spelling, ect...maar krijg je ook les in gedrag.
Elke week staat er een les in gedrag op het rooster. De ene keer staat een bepaalde ruimte in ’t
Ravelijn centraal, de andere keer 1 van onze 3 waarden of een afspraak die we met elkaar hebben
gemaakt in de klas.
Tijdens deze lessen krijg je uitleg over de gemaakte afspraken en gaan we deze samen oefenen. Soms
doen we dat aan de hand van een filmpje, een spel of een quiz. Zo zorgen we er samen voor dat
iedereen zich respectvol, veilig en verantwoordelijk kan gedragen. Doe mee, doe RVV!

PBS pestpreventie
Op onze school vinden wij het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en zich respectvol gedraagt.
Pestgedrag hoort hier niet thuis. Daarom krijgen wij naast de reguliere gedragslessen ook les in het
omgaan met pestgedrag. Wij gebruiken daarvoor 3 stappen; stop/loop/praat. Tijdens de lessen leer
je precies wat deze stappen inhouden. Tevens vinden wij het belangrijk dat iedereen leert om op een
respectvolle manier te reageren op deze 3 stappen, daarom krijgen wij ook daar les in. Tijdens deze
lessen gaan we niet alleen praten over pestgedrag, maar gaan we ook oefeningen doen, zodat we
ervaren hoe het is om deze 3 stappen toe te passen.

CI-CO
Voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteunning, hebben wij de CI-CO ( Check in Check
out). Aan de hand van de CI-CO kunnen kinderen op een positieve manier werken aan hun doelen.
Kinderen die meedoen aan de CI-CO komen elke ochtend, voordat zij naar de klas gaan, naar de CICO ruimte om in te checken. Daar zit de juf van de CI-CO. Samen met de juf bespreek je kort je
doelen en hoe je daar die dag aan gaat werken. Tevens spreken we af hoeveel punten je die dag gaat
halen. Je doelen staan op een dagkaart. Deze dagkaart neem je mee naar de klas en geef je aan je
juf/meester. Op vijf momenten van de dag bespreekt je meester/juf met jou hoe het gaat en hij/zij
geeft jou daar punten voor. Aan het einde van de dag ga je weer naar de CI-CO ruimte en bespreek je
kort met de CI-CO juf hoe de dag is gegaan. Als je voldoende punten hebt gescoord ontvang je een
vinkje op je beloningskaart. Bij vijf vinkjes mag je een beloning uitkiezen. Vervolgens gaat de dagkaart
mee naar huis, zodat je ouders aan je ouders kan laten zien hoe het die dag is gegaan. Daar zijn zij
vast erg trots op! Je ouders schrijven hier elke dag een positieve opmerking op, zodat zij aan jou
kunnen laten zien hoe trots zij zijn op jou.
Na acht weken gaan we samen bekijken of jij de CI-CO kan gaan afsluiten.

Na woord
Ik hoop dat je na het lezen van dit boekje meer weet over PBS bij ons op ‘t Ravelijn. Mocht je nog
vragen hebben dan kan je altijd terecht bij het Kidsteam of bij jouw leerkracht. Zij kunnen jou meer
vertellen over PBS. Tevens geeft het PBS kidsteam elke maandag na de vakantie een PBS rondleiding
voor nieuwe leerlingen. Jij bent van harte welkom om hieraan mee te doen, want;

RVV, ik doe mee!

