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Ouders betrekken bij de kanjerlessen met behulp van een ouderles 
Alle lessen zijn zo ontwikkeld dat ouders hierbij aanwezig kunnen zijn. We raden aan om 
daarom één of meerdere keren per jaar een ouderles te geven. Dit is een Kanjerles waarbij 
ouders aanwezig zijn in de klas en meedoen met een aantal oefeningen. Hieronder zal een 
voorbeeld worden gegeven van een manier waarop een ouderles vorm kan krijgen.  

 
Voorbeeld van het verloop van de ouderles:  

 Benoem als leerkracht je eigen gevoel, bijvoorbeeld “ik vind het best wel spannend”; 
vraag anderen wie het ook spannend vindt en of ze dat misschien willen uitleggen. 

 Leg basis petten/afspraken uit of laat kinderen die uitleggen aan de ouders 

 Smileyposter: je kunt op twee manieren met elkaar omgaan. Wat willen de kinderen 
en ouder?  

 Lees een stuk uit het Kanjerboek van de groep voor. 

 In actie: ogenoefening door elkaar lopen (ik ben … en zie … kleur ogen). 

 Kanjerkring: ouder tegenover eigen kind (wat voor dier wil je een dag zijn; ander stelt 
vragen); doordraaien; complimenten geven. 

 Afsluiting: optillen van kind of ouder; stagediving. 

 
Tips:  

 Creëer geen tribune: zet ouders niet op een rijtje achter in de klas, maar laat ze 
naast hun kind plaatsnemen en ga zo snel mogelijk actief met ze aan de slag. 

 Doe vooral de oefeningen die de kinderen al kennen en oefeningen die je als 
leerkracht prettig vindt. 

 Het gaat om samen een les beleven, de les hoeft dus niet lang te duren (20- 30 
minuten is voldoende).  
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Voorwaarden voor een fijne ouderles:  
Ouders weten zich te beheersen. We spreken met respect over andermans kinderen en 
opvoeding.   

 

 
 
 
Kanjerbeleid per 1 december 2011: In de bovenbouw bevatten de werkboeken 
opdrachten gericht op het geven van feedback. De opvatting van de Kanjertraining is 
dat dit een uitgelezen moment is om ouders te betrekken bij de sociale ontwikkeling 
van hun kind. Aan het begin van het jaar, bij de startweek zal de leerkracht de ouders 
op de hoogte moeten stellen van de feedback oefening. Bij het uitvoeren van  de 
feedbackoefening is naderhand de eis dat de ouder van het kind dat feedback 
ontvangt wordt geïnformeerd. De leerkracht stelt de ouder telefonisch op de hoogte 
van de gegeven tips aan hun kind. Een mooie toevoeging bij deze tips en 
complimenten is het sturen van de foto die gemaakt is van het pettenkwadrant en een 
foto van het kind als middelpunt van de klas (als een zonnetje of door op te tillen).  
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Startweek kanjertraining op school 
 

De startweek van de Kanjertraining vindt plaats in de eerste weken van het schooljaar of op 
het moment dat een school start met de Kanjertraining. De startweek bevat een aantal basis 
elementen van de Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament wordt neergelegd om het 
vervolg van de lessen op voort te bouwen. Kanjertraining is onder andere gericht op 
samenwerking tussen ouders en school en daarom willen we u als ouder zoveel mogelijk 
informeren over wat er op de verschillende momenten aan de orde is bij de Kanjerlessen op 
school.  

 
 
Onderdelen van de startweek:  

 De smiley-poster wordt met de kinderen besproken 
aan de hand van stellingen. Alle kinderen kunnen 
aangeven hoe ze zich willen gedragen het 
komende schooljaar/de komende periode. De 
poster krijgt een plek in de klas / school zodat de 
kinderen ook herinnerd kunnen worden aan die 
goede wil.  

 Er wordt een oefening gedaan die heet “motor en 
benzinepomp”. De kinderen leren dat ze onderdeel 
zijn van een groep en bijvoorbeeld invloed hebben 
op het groepsproces door geen aandacht te geven 
aan storend gedrag.  

 De kinderen leren de betekenis van de dierfiguren 
en/of de petten. En kunnen in verschillende 
situaties de petten uitspelen en herkennen.  

 
 
De onderdelen uit de startweek zullen terug komen in de 
speciaal daarvoor ontwikkelde lessen maar ook tijdens de 
pauzes en in de wandelgangen zal er aangesloten worden 
op de ‘Kanjerafspraken’ en spreken we de ‘Kanjertaal’.  
Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer verdieping 
komen op de verschillende onderdelen. De onderdelen die aan bod komen zijn opgedeeld in 
leskernen. De leskern die in de klas aan de orde is zal steeds met u als ouder gedeeld worden 
zodat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen op school en zo kunt u hier eventueel thuis 
op aan sluiten.  
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Groep 5 – Max en de zwerver 
 

Leskern 1 
Max is bij zijn oom en tante op de boot. Als 
ze in de boot komen blijkt er een zwerver in 
de boot te slapen. De zwerver ruikt niet fris 
en de oom van Max stuurt de zwerver weg. 
Maar eigenlijk is het ook wel sneu voor de 
zwerver en dus mag hij zich even opfrissen 
en krijgt hij wat te eten.  
 
 
Oefeningen:  

 Kinderen delen hun mening met 
elkaar.  

 Durf te vertellen wat je denkt en hoe jij je voelt. Kinderen benoemen van zichzelf 
waarin ze anders zijn dan de ander.  

 Uitspelen van situaties (kinderen).  

 Vuistregel: Kritiek (feedback) geven onder 4 ogen, complimenten in het openbaar. 

 Uitleg omgangsvormen (smileys): let goed op hoe de mensen om je heen zich 
voelen bij jouw gedrag.  

 Hygiëne en verzorging; waarom is het belangrijk dat je schoon bent? 

 Vertrouwensoefeningen.  

 Verdieping: familierelaties, taalontwikkeling, betekenis van jouw naam. 
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Leskern 2 
De zwever is dol op pinda’s en vandaar zijn bijpassende naam mister Peanut. Mister Peanut 
komt uit Engeland. Mister Peanut mag met Max en zijn oom en tante mee naar een feestje. 
Maar wat doet mister Peanut nou.. hij trekt zijn schoen uit en laat de vrienden op het feestje 
aan zijn sokken ruiken, want die zijn zo lekker fris. Max vindt dat geen goed idee. Hij vertelt 
dat als je ergens voor het eerst komt, je je hand uitsteekt, de ander een hand geeft en je 
naam zegt. Zo stel je jezelf voor. Ook leert hij dat je iemand aan moet kijken bij het 
voorstellen. Gelukkig gaat het dan een stuk beter op het feestje.  
 
 
Oefeningen:  

 Mening vormen, geven, delen.  

 Maatschappelijke betrokkenheid (feesten van verschillende culturen).  

 Jezelf voorstellen en verschillende manieren van voorstellen (verdieping). 

 Omgangsvormen met elkaar. Situaties uitspelen waarbij het belangrijk is je eigen 
gevoel weer te geven.  

 Elkaar helpen. Hoe kun je erbij horen (en waarbij dan)? 
 
 
Afsprakenposters:  
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Leskern 3 
Max en mister Peanut gaan samen op internet op zoek naar tafelmanieren want die avond 
gaan ze uit eten met de vrienden van oom en tante. Het eten gaat heel goed en mister 
Peanut heeft met Max afgesproken om iets aardigs te zeggen na het eten. Maar wat kan hij 
nou zeggen? Hij denkt na en stelt voor de afwas te doen. Dat hoeven Max en mister Peanut 
niet te doen, ze mogen even op de bank t.v. kijken. Er is een programma op met allemaal 
bloopers. Op dat moment wordt het servies terug naar de kast gebracht en struikelt Marie 
over een kleedje. De scherven vliegen in het rond en mister Peanut roept: ”wat een prachtige 
scherven, wat laat je dat mooi vallen!” Mister Peanut snapt nog niet goed dat hij iets verkeerd 
heeft gedaan en Max legt uit hoe je iets aardigs hoort te zeggen. Je zegt bijvoorbeeld iets 
aardigs over hoe iemand doet, wat iemand kan, hoe iemand is. “maar op t.v. kregen ze toch 
een prijs voor de beste blooper?” Max legt uit dat dat op t.v. zo is maar dat je iets aardigs 
kunt zeggen zoals: wat ruik je lekker, wat vang je die bal mooi. Die middag oefenen ze in 
allemaal verschillende situaties en gaat er nog wel eens wat mis. Max help mister Peanut.  
 
Oefeningen:  

 Zeg eens iets aardigs, complimenten geven 
aan elkaar.  

 Tafelmanieren: weet jij hoe jij je moet 
gedragen aan tafel?   

 Waar kun je een compliment over geven?  

 Kinderen omschrijven/tekenen wat ze goed 
kunnen. 

 Kinderen oefenen in het tegen hun verlies 
kunnen in een spel (omgangsvormen).  

 Situaties uitspelen: hoe doet de witte pet?  

 Engelstalig lied zingen.  

 Kinderen leren middels spelvorm netjes te 
eten in de klas. 

 
 

De eerste stap van de anti-pestposter wordt geoefend in de klas.   
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Leskern 4 
Mister Peanut is een paar dagen weg, als hij weer terug komt kijkt hij heel boos. Hij zegt dat 
hij niet boos is maar zo lijkt het wel. Oom legt uit dat als je boos bent, je boos kijkt en dat als 
je verdrietig bent je verdrietig kijkt of moet huilen. Als er daarna een vrouw verdrietig bij haar 
hond staat ziet mister Peanut geen tranen, dus dan is ze eigenlijk niet verdrietig? Max 
probeert uit te leggen dat je niet altijd alle gevoelens goed kunt zien. Die avond gaan ze naar 
het circus. Daar schikt mister Peanut want hij ziet allemaal verdrietige mensen, de tranen 
rollen over hun wangen als de clown grapjes maakt. Peanut jaagt daarom de clowns weg. 
Max grijpt in en legt uit dat de mensen zo hard moeten lachen dat ze er tranen van krijgen, 
ze zijn dus gewoon heel blij.  

 
 
Oefeningen:  

 Kunnen anderen aan jouw gezicht zien hoe jij je voelt?  

 Klopt je gevoel bij je gezichtsuitdrukking en gedrag?  

 Gevoelens uitspelen. Gevoelens uitvergroten.  

 Kinderen leren dat anderen niet kunnen weten hoe jij je werkelijk voelt.  

 Pieker niet alleen (herhaling Max en de klas); wie vertrouw jij?  

 Gevoelsweb maken.  

 Kinderen gaan elkaar (en anderen) observeren.  

 Geef een cijfer aan de dag en vertel daarbij. 

 Invullen van de thermometer: hoe doe jij? 
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Leskern 5 
Mister Peanut snapt nu al beter hoe het moet. Als hij 
denkt dat iemand verdrietig is kun je beter gewoon 
vragen of dat ook zo is. Mister Peanut wil iets terug 
doen voor oom, tante en Max. Hij gaat daarom voor 
hen een pakje wegbrengen naar het postkantoor. 
Daar gebeurt van alles en zijn er mensen die 
verschillende kleuren petten op hebben. Er is iemand 
die een beetje bang doet met de gele pet, iemand die 
heel bazig doet en voor wil met een zwarte pet, 
iemand die gek gaat doen met een rode pet maar ook 
een meneer die niet bang is, gek doet of gaat huilen. 
Een meneer met een witte pet. Hij zegt op een rustige 
manier dat iets niet prettig is.  
 
 
Oefeningen:  

 Mening over situaties rondom rode, zwarte, gele en “witte-petten- gedrag”.  

 Oefenen met conflicten, nare situaties, irritaties.  

 Kinderen leren de oplossingsstrategie en oefenen met toepassen. 

 Wat is een goed maatje? En wie is jouw maatje in de klas?  

 Hoe los je een vervelende situatie op als je doet als de witte pet? 
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Leskern 6 
Mister Peanut wil het graag goed doen maar hij begrijpt nog niet alles. Daarom gaat er veel 
mis en worden mensen boos op hem. Mister Peanut wil geen pestkop zijn en daarom gaat 
Max hem helpen met het stellen van vriendelijke vragen. Ook leert Max aan mister Peanut 
hoe hij antwoord kan geven.  

 
 

Oefeningen:  

 Kinderen leren vragen te stellen en antwoord te geven.  

 Gesprekstechnieken oefenen.  

 Belangstelling tonen.  

 Kinderen leren sociale situaties in te schatten: is dit een goed moment om iets te 
vragen of belangstelling te tonen?  

  Open en gesloten vragen stellen.  

 Angst wegnemen, creativiteit bevorderen: wat kan jou gebeuren als... 

 Oefenen met conflictbeheersing. 
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Leskern 7 
Mister Peanut probeert wat hij heeft geleerd over vragen stellen en antwoord geven te 
gebruiken als er mensen voorbij komen lopen. Hij zegt iets aardigs en heeft met meerdere 
mensen een gezellig praatje. De mensen vinden het zo leuk wat hij doet dat hij zelfs een 
paar euro heeft verdiend. Hij gaat daarom een patatje halen. Als mister Peanut met zijn 
patatje over straat loopt kijkt hij alleen maar naar zijn patat en loopt daarom tegen een 
straatveger aan, oeps. Mister Peanut praat met hem en de straatveger vindt dat hij beter 
moet luisteren. Dan loopt mister Peanut weg en komt hij een groep supporters van F.C. 
groen tegen. Hij wil het graag goed doen en de supporters nodigen hem uit om mee te gaan. 
Mister Peanut probeert goed te luisteren en wat met de tips die hij krijgt te doen, maar of de 
tips van deze supporters nou echt zo handig zijn om te gaan doen? Het gaat helemaal mis 
en de volgende dag probeert Max daarom uit te leggen hoe je moet luisteren maar dat is nog 
best moeilijk.  
 
Oefeningen:  

 Luisteren en samenwerken.  

 Waarover praat jij gemakkelijk?  

 Luisteren doe je met je hele lijf. Hoe luister jij?  

 Oefeningen in gesprek gaan met elkaar.  

 Hoe kun je iets uitleggen aan elkaar? 
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Leskern 8 
Mister Peanut heeft een vriendin, ze heet Lobelia. Ze hebben het heel gezellig samen maar 
denken niet meer goed om de anderen. De muziek zetten ze hard aan, er ligt allemaal troep 
op de grond in de boot. Als oom en tante samen met Max bij de boot komen is oom boos 
over de troep. Mister Peanut en Lobelia gaan de boot af en lopen weg. Max is geschrokken 
van de ruzie en belt zijn moeder op want hij wil naar huis.  

Max vertelt thuis alles over de gebeurtenissen op de boot en over mister Peanut. De rest 
van de vakantie speelt hij met zijn vriend Frits en de andere kinderen uit de klas. Ze spelen 
vooral veel buiten en doen knikker wedstrijdjes.   

 
Oefeningen:  

 Kinderen geven hun mening over vriendschap.  

 Stellingen: kinderen geven aan wat ze van bepaalde stellingen vinden (een goede 
vriend mag doen wat hij wil).  

 Kinderen leren dat goede vrienden van mening durven te verschillen. 

 Vriendschappen sluiten op basis van de Kanjerafspraken.  

 Ben je alleen en verdrietig: ga naar iemand toe die jij vertrouwt. Zoek contact met 
kinderen die jij kunt vertrouwen. 
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Leskern 9 
Ondertussen is het winter geworden en Max is weer op visite bij zijn oom en tante op de boot. Ze 
horen voetstappen en er wordt geklopt op de deur. Daar zien ze mister Peanut en Lobelia staan 
met een grote taart. Hij zegt: “ik kom mijn excuus aanbieden, ik heb me slecht gedragen.” Oom 
twijfelt even en laat ze dan natuurlijk binnen.  
Mister Peanut heeft dan voor Max ook een goede tip: “een goede vriend toont belangstelling, stelt 
vragen, wil alles van je weten en leeft met je mee.”  
 
Oefeningen:  

 Kritiek (feedback) geven en ontvangen. 

 Hoe maak je een ruzie weer goed? Hoe maken jongens het goed? En meisjes? 

 Kinderen leren dat je als vrienden veel van elkaar te weten kan komen (of al weet). 

 Kinderen leren elkaar een tip te geven. Feedback geven met het pettenkwadrant. 

 Hoe ontvang je een tip (omgangsvormen)?  

 Onderscheid positieve feedback (ondersteunend/bevestigend) en negatieve feedback 
(gericht op verandering).  

 Een tip is te beluisteren als een aanwijzing waar je verder mee komt.  
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Leskern 10 
Mister Peanut heeft ondertussen met hulp van oom zijn eigen boot. Hij kan hier rustig wonen en dat 
is fijn. De supporters van F.C. groen hebben mister Peanut uitgenodigd om mee te gaan naar een 
wedstrijd want ze vinden het grappig dat hij zo gek doet. Is het wel zo’n goed idee om mee te 
gaan? Mister Peanut gaat mee maar dat gaat niet goed en mister Peanut wil weg. Hij bedenkt dat 
hij op zoek gaat naar de wc en loopt dan door naar huis. Daar staat Lobelia op hem te wachten. Ze 
is blij dat hij er weer is en geeft hem een dikke kus.  
 
Oefeningen:  

 Kinderen leren hun mening te geven over wanneer iemand hun vriend is.  

 Bespreken van situaties die in of buiten de groep kunnen spelen.  

 Als iets vervelends gebeurt, dan zeg je op een nette manier je mening: is dit altijd mogelijk 
en verstandig? Hoe lost de witte pet dit op? Op school kun je op een nette manier je 
mening vertellen en een maatje zoeken. Hoe gaat dit buiten school? Kinderen leren dat ze 
in bepaalde situaties hun mening beter niet kunnen zeggen. 

 

  



14  
Leskernen Stichting Kanjertraining info@kanjertraining.nl 

Edvard Munchweg 41                          036 – 548 94 05 
 1328 MB ALMERE 

Leskern 11 
Het gaat goed met mister Peanut. Hij zit in Frankrijk 
en af en toe krijgen oom en tante een mail van hem 
over hoe het gaat. Maar ze horen soms ook heel lang 
niks en dat is wel vervelend, ze willen graag weten of 
het goed gaat. Als Max een tijd later op schoolreis 
naar Amsterdam gaat ziet hij mister Peanut zitten. Hij 
rent samen met zijn klasgenoten naar de zwerver toe. 
Ze praten met elkaar en mister Peanut zegt: “iedereen 
is belangrijk, ook een zwerver. Misschien wel juist om 
jullie eraan te herinneren om goed je best te doen. 
maar er een mooie dag van vandaag.” 

De kinderen lopen dan weer verder en zwaaien 
hartelijk naar Peanut.  

 
Oefeningen:  

 Kinderen leren dat het belangrijk is dat ze er zijn.  

 Kinderen vormen hun mening hierover. 

 
 

 


