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BA-SAS
EEN KRACHTIG PEDAGOGISCH KLIMAAT

BA-SAS?
BA-SAS  een BA-SIS voor een krachtig en veilig pedagogisch klimaat gericht op  
passend onderwijs.

BA-SAS is een schoolbrede aanpak voor leerkrachten in  een tweedaagse training  
gegeven door Heleen Oude Lansink en Esther Even.

DOELEN
Gedragsverwachtingen  vanuit gezamenlijke visie en missie voor leerlingen en  
leerkrachten. Gedragsverwachtingen zichtbaar in alle ruimtes en voor en door  
alle belanghebbenden uitgevoerd.
www.sovainjesas.nl  |  info@sovainjesas.nl

DOELGROEP:
Teambreed: Voor leerkrachten van groep 1  t/m 8 primair onderwijs.  Adaptief aan  
te passen voor VO.

NIVEAU:
HBO

INHOUD VAN DE 2 DAGEN (4 DAGDELEN):
• Borgen collectieve missie en visie
• Formuleren van drie tot vijf kernwaarden  uit de missie en visie door het team
• Concretiseren kernwaarden in gedragsmatrix
• Visualiseren van kernwaarden in de school

• Koppelen leerkrachtcompetenties  aan de  gedragsverwachtingen
• Visualiseren van gedragsverwachtingen in de school
• Opstellen gedragslessen onder het motto: Goed gedrag kan je leren
• Bespreken en oefenen positief bekrachtigen en belonen
• Inzetten reactieprocedure: voorspelbaar corrigeren
• Procedure sociale veiligheid/ grensoverschrijdend gedrag en gevolgen 
 

OUDERBETROKKENHEID:
• Ouders kunnen betrokken worden om  
 bij delen van de bijeenkomsten mee te  
 denken (gedragsmatrix).
• Ouders kunnen betrokken worden tijdens  
 een ouderavond , waar kernwaarden  
 en gedragsverwachtingen worden  
 gepresenteerd.

SPECIFIEKE KENMERKEN:
• PBS-principes (PBS-preventiedriehoek,  
 Schijf van vijf )  
• Handelings- en opbrengstgericht werken 
• Prioriteiten vanuit data 
• Preventieve, proactieve aanpak 
• Omdenken:  Goed gedrag kan je leren 

MATERIALEN :
• Elke leerkracht ontvangt een theoriemap.
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