
 

Ouderinformatie Kanjertraining voor nieuwe ouders  

Op onze school werken we met de Kanjertraining.  In dit informatiepakketje vindt u beknopt 

de belangrijkste informatie. Op de website van de Kanjertraining www.kanjertraining.nl  

kunt u uitgebreidere informatie vinden en een filmpje met een duidelijke uitleg over de 

verschillende “petten”. 

 

Waarom de Kanjertraining 

Een veilige school maakt dat kinderen graag naar school komen en zich volop kunnen 

ontwikkelen. De Kanjeraanpak helpt ons om die veilige school te zijn.  

Onze school zet middels de Kanjerlessen in op het versterken van het onderling vertrouwen 

en het besef dat het goed is elkaar te helpen. Binnen dat kader helpen we elkaar, hebben 

we plezier met elkaar en doet iedereen mee. Duidelijk wordt gesteld dat de leerlingen ten 

opzichte van elkaar niet de baas zijn. De leerkracht daarentegen is op school ‘de baas/ het 

gezag’ en de ouders zijn dat thuis. 

School is bedoeld om te leren. Dit kan alleen als leerlingen zich veilig voelen op school. 

 Wij zijn te vertrouwen  

 Leerkrachten en ouders zijn samen het gezag van het fatsoen 

 Wij geven het goede voorbeeld. 

 

 

 

 

 

http://www.kanjertraining.nl/


Wat doen we preventief? 

 

Kanjerafspraken 

We houden ons aan de Kanjerafspraken. In iedere groep hangt een afsprakenposter. 

 We vertrouwen elkaar 

 We helpen elkaar 

 We werken samen 

 We hebben plezier 

 We doen mee 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kanjerpetten 

We zetten de verschillende petten positief in 

Bij de Kanjertraining horen petten die staan voor het gedrag dat de kinderen op een bepaald 

moment vertonen. Het is de bedoeling dat de kinderen zich bewust worden van hun eigen 

gedrag en dat ze voor bepaald gedrag kunnen kiezen. 

 Witte pet/tijger: 

Is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig 

en stoer. Zonder witte pet moet hij ervoor oppassen niet naïef te worden. 

 Rode pet/aap: 

Gedraagt zich op een blijmoedige manier en heeft humor, zonder witte pet gaat hij 

echter meelopen en slooft hij zichzelf uit. 

 Gele pet/konijn: 

Gedraagt zich vriendelijk, netjes en inlevend, zonder witte pet trekt hij zich echter 

terug en doet bang.  

 Zwarte pet/vogel: 

Vertoont leiderschapsgedrag en durft initiatief te nemen. Zonder witte pet speelt hij 

echter de baas en zoekt ruzie.  

 

We willen met de Kanjertraining bereiken dat alle kinderen zich gaan gedragen als een witte 

pet. Elk met zijn eigen karakter als basis. 

 

 



De smileyposter 

In iedere klas hangt een smileyposter. Hierop staat wat we wel en niet doen op school. 

Als een conflict zich tussen kinderen afspeelt dan kiezen wij als school voor een 

oplossingsgerichte aanpak. 

In gesprek met kinderen (en ouders) wordt de voorwaarde gehanteerd dat binnen de kaders 

van de Nederlandse wetgeving veel mag, zolang je rekening houdt met elkaar. Jij hoeft je 

niet onveilig te voelen door het gedrag van een ander en die ander hoeft zich niet onveilig te 

voelen door jouw gedrag. Kortom: je gedraagt je. 

Deze anderen zijn: 

1. Jouw klasgenoten en andere leerlingen op school; 

2. De leerkrachten, de directie, de begeleiding van de TSO, de ouders van andere 

kinderen; 

3. Jouw ouders, die trots op je kunnen zijn. Omdat jij iemand bent die te vertrouwen is. 

 

De school neemt het overzicht van de smileys als uitgangspunt: “Het is prima dat jouw 

vrienden het leuk vinden wat jij bedenkt en doet, maar als de rest van de klas dat niet leuk 

vindt, evenals jouw juf of meester (en jouw ouders) dan gaan we dat niet doen op school”.  
 

Je blijft fatsoenlijk en je laat je niet bepalen door je uitdager(s): ‘geef geen benzine aan 

vervelend lopende motortjes.’ ‘Motor en benzinepomp’ is een veel gebruikte oefening in de 

groep waarbij de kinderen oefenen geen benzine te geven (niet te reageren) op de ’motor’ 

(degene die druk doet). 



Kanjerlessen 

Elke week wordt er in iedere groep een Kanjerles gegeven. Gedurende de week wordt er 

veel Kanjertaal gebruikt en er worden regelmatig oefeningen gedaan. 
 

In iedere groep staat een verhaal centraal waarin veel sociale onderwerpen aan bod komen. 

Kinderen leren bij de Kanjertraining: 

 Jezelf voorstellen/presenteren 

 Iets aardigs zeggen 

 Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan 

 Een compliment geven en ontvangen 

 Grenzen aangeven 

 Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen 

 Een ander durven te vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn 

 Samenwerken 

 Vriendschappen onderhouden 

 Vragen stellen, belangstelling tonen 

 Proberen de ander te begrijpen 

 Kritiek durven geven en ontvangen 

 Leren stoppen met treiteren 

 Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen 

 Respectvol omgaan met de ander 

 

Wat mogen wij (school en ouders) van elkaar verwachten? 

Voor de ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat ouder en school in harmonie 

samenwerken. 

 

 

 



 

 We spreken met respect over en met elkaar. Ook over elkaars kinderen. 

 We geven rustig onze grens aan, zodat de ander daar rekening mee kan houden. 

 We zoeken een oplossing die goed is voor het kind, de klasgenoten, de ouders en de 

school. 

 We geven het goede voorbeeld. 

 

Dit is de essentie van de Kanjertraining in een notendop. Bij vragen kunt u bij de leerkracht 

van uw kind(eren) terecht.  

 

 

 

 


