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 1/2 - Max en het dorp
Leskern 1
De kinderen maken kennis met de kleuter Max. Max ontdekt een heel
klein dorpje achter een struik. In dit dorpje wonen apen, konijnen,
vlerken en tijgers. De dieren uit het verhaal hebben allemaal een eigen
kleur pet. De petten die ze op hebben geven aan welk gedrag de de
dieren vertonen.
Zo hebben de apen een rode pet. Deze pet is de pet van grappig doen.
Heel vaak is dat leuk maar soms wordt het ook vervelend als er steeds
gelachen wordt. Vooral als het eigenlijk helemaal niet grappig is. De
kinderen maken kennis met deze apen die te grappig willen zijn en
daarom gaan uitlachen en meelopen.
De konijnen hebben een gele pet op. Dit is de pet van vriendelijkheid, luisteren en gevoelig zijn. De
konijnen zijn iets te gevoelig en worden daarom bang van alles dat de andere dieren doen. Ze
durven niet te zeggen dat ze het niet leuk vinden en kruipen daarom liever in hun huisje weg.
De vlerken dragen een zwarte pet. Dit is de pet van veel durven en plannetjes bedenken. Maar ook
dat kan soms teveel aanwezig zijn. De vlerken met de zwarte pet op willen daarom de baas spelen
en iedereen moet naar hen luisteren. Ze vinden daarom dat ze ook het recht hebben om een ander
pijn te doen.
De tijgers in het dorp hebben een witte pet op. De witte pet wil
zeggen dat je jezelf bent en dat je te vertrouwen bent. Je hebt
eigenlijk van alle petten een beetje in je. Je bent misschien wel
vrolijk en blij, zoals de rode pet. Je bent misschien wel
vriendelijk en je kunt een ander goed helpen, zoals de gele pet.
En je bent ook wel stoer en durft te zeggen wat je vindt, zoals
de zwarte pet. Als je een combinatie met de witte pet hebt, zijn
alle petten die je draagt (en het gedrag dat daarbij past) heel prettig.

Er zijn bij de lessen de volgende afspraken besproken:
 Ik ben te vertrouwen
 Ik help een ander
 Niemand speelt de baas
 Niemand lacht uit
 Niemand blijft zielig
(deze afspraken passen bij te vertrouwen en jezelf zijn, de witte pet van de tijger)
De afspraken hangen vanaf vandaag in de klas.
De kinderen hebben geleerd om stevig rechtop te staan, trots te staan. De verschillende diertypes
aap, konijn, vlerk en tijger zijn in de klas uitgespeeld.

Leskern 2
Soms stoppen de vlerken niet meteen als je vraagt of ze op willen houden. De apen staan er dan
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vaak bij te lachen en dat is niet leuk. De vlerken denken daarom dat ze zo door kunnen gaan. Dan
moet er iemand zijn die het gezag is en in kan grijpen. In het dorpje is Max het gezag. Hij grijpt in
als het vervelende gedrag doorgaat.
Er wordt besproken dat de kinderen in de klas uiteindelijk naar de juf/meester gaan en thuis naar
de ouders/opvoeders want zij zijn het gezag.
De kinderen hebben tijdens deze lessen kennis gemaakt met de anti-pest poster. Op de poster
staat in stappen uitgebeeld wat de kinderen moeten doen en zeggen als ze iets niet leuk vinden.

De afspraken van de afspraken poster zijn herhaald.
Oefeningen die gedaan zijn tijdens de lessen:
 In elkaars ogen kijken.
 Aardige dingen tegen elkaar zeggen. De kinderen leren hoe je iets aardigs kunt zeggen en
waarover je iets aardigs kunt zeggen. Dat heet een compliment. Als iemand iets aardigs
heeft gezegd dan zeg je “dankjewel” of “bedankt, wat fijn om te horen” terug.
Als afsluiter van deze lessen is de juf door de kinderen opgetild!
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Leskern 3
Max praat met konijnen en de konijnen zijn erg bang. Hij wil ze graag helpen maar weet niet zo
goed hoe hij dat kan gaan doen.
Er is met de kinderen gesproken over bang zijn. Wie is er wel eens bang? En wat doe je als je
bang bent?
De kinderen leren te vertellen en hun mening te geven. Uiteindelijk leren de kinderen dat ze dan
naar iemand toe kunnen gaan die ze vertrouwen zoals papa of mama.

De afspraken van de poster zijn herhaald.

6
Leskernen

Stichting Kanjertraining
Edvard Munchweg 41
1328 MB ALMERE

info@kanjertraining.nl
036 – 548 94 05

Leskern 4
Als Max thuis komt ziet zijn moeder meteen dat er iets aan de hand is. Max had eigenlijk beloofd
aan de dieren om niet over hun geheime dorp te vertellen maar aan mama kan hij alles vertellen.
Hij vertelt over de verschillende dieren en over de bange konijnen. Als snel heeft zijn moeder daar
een goede oplossing voor. Ze gaat voor de konijnen een witte pet maken!
De kinderen hebben gesproken over gevoelens. Hoe kun je je voelen? Kun je ook zien aan iemand
hoe diegene zich voelt?
Oefeningen die gedaan zijn tijdens de lessen:
 De kinderen hebben gevoelens geraden. Kinderen leren dat je zelf het beste weet hoe je
je voelt.
 De kinderen leren belangstelling tonen. Er zijn oefeningen gedaan waarbij de kinderen
elkaar goed aankijken.
 Durf ruimte in te nemen, maak jezelf groot.
Het tijgerlied is aangeleerd.
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Leskern 5
Max gaat de volgende dag weer naar het dorp en wil graag aanbellen bij de konijnen. Hij heeft
namelijk de witte pet die zijn moeder heeft gemaakt meegenomen. De Konijnen durven natuurlijk
niet zomaar open te doen en daarom helpen de Kanjer tijgers Max. Door het Kanjerlied te zingen
weten de konijnen dat het goed is en doen ze de deur open.
Er wordt in deze lessen veel herhaald uit de vorige lessen. De afspraken van de poster worden
onder andere herhaald. Er wordt weer geoefend met elkaar aankijken en stevig staan.
Oefeningen:
 In de lessen wordt er voor het
eerst met een ‘Kanjerkring’
geoefend. Hierbij zitten ze
kinderen tegenover elkaar in een
kring. De kinderen leren hoe ze
gesprek kunnen gaan, vragen
kunnen stellen en elkaar tips
kunnen geven.

in
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Leskern 6
Als de tijgers de pet aan de konijnen willen geven durft eerst geen van de konijnen de pet op te
zetten. Na lang denken stapt er een dapper konijn naar voren, konijn Jo. Jo zet de pet op en het
voelt goed!
Herhaling aardige dingen zeggen tegen elkaar (complimenten geven).
Het Kanjerlied is in deze lessen verder uitgebreid met een nieuw couplet.
Oefening:
 Het tijgerlied wordt verder ingeoefend
 Konijntikkertje
 Vertrouwensoefeningen met elkaar doen (zon, sterke brug)
 Stappen van de anti-pestposter worden geoefend (zie de eerste stap hieronder)
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Leskern 7
Die nacht als het donker is hoort Jo een gek geluid. Jo besluit te gaan kijken en de andere
konijnen vinden het eng dat Jo toch naar buiten gaat. Maar Jo heeft de witte pet op en voelt zich
niet bang, hij is nieuwsgierig wat er aan de hand is. En dan ziet Jo dat de tijgermoeders allemaal
witte petten aan het maken zijn met hun naaimachines. Jo komt blij terug bij de andere konijnen.
Die zijn ook blij dat Jo dit goede nieuws heeft.
Oefeningen:
 Herhaling van eerder oefeningen.
 Samen oefeningen doen (slagkruipen, kringkruipen,
rustig worden).
 Kinderen leren elkaar te vertrouwen en positief aan
te raken.
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Leskern 8
Alle konijnen krijgen een witte pet. Omdat sommige konijnen het spannend vinden om de pet op
hun hoofd te zetten mogen de konijnen de witte pet ook vasthouden. Het voelt goed en de konijnen
zijn niet meer zo bang. Ze durven zelfs gewoon op straat te gaan spelen en “goedemorgen” tegen
de apen te zeggen. De apen vinden dat zo gek en schrikken er een beetje van dat de konijnen
zomaar wat durven te zeggen. De apen rennen daarom naar de vlerken om te vertellen dat de
konijnen helemaal gek zijn geworden. Wanneer de vlerken van de apen horen dat de konijnen op
‘hun plein’ spelen gaan ze eropaf. Een van de vlerken trekt konijn Jo aan het oor en roept dat het
zijn plein is. Konijn Jo reageert niet bang, hoeft niet te huilen en zegt duidelijk dat hij het niet leuk
vindt wat vlerkje doet. Wanneer vlerkje toch doorgaat loopt konijn weg en zoekt hij zijn maatje, tijger
op. Tijger en konijn gaan dan samen iets anders leuks doen.

De

stappen die
konijn neemt
worden
met
behulp van de anti-pest poster steeds in de klas geoefend. Ook weten de kinderen dat ze als er
iets vervelends gezegd of gedaan wordt en ze hebben er iets van gezegd, dat ze één of meer
maatjes in de klas hebben waar ze naar toe kunnen gaan.
Oefeningen:
 Tijgerstandbeeld: oefening voor rusteloze kinderen.
 Elkaar leren kennen op: uiterlijkheden, wat een kind heeft, wat een kind doet/heeft gedaan,
leuke gebeurtenissen.
 Onbekend maakt onbemind: belangstelling tonen. Vragen stellen aan elkaar.
 Ruzie en oplossing uitbeelden (conflictbeheersing).
 Vertrouwensoefeningen met elkaar doen: tunnel en berg, de tijger, blindemannetje.
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Leskern 9
Wanneer konijntje en tijgertje met elkaar aan het spelen zijn komen vlerkje en aap er weer aan en
gaat vlerk door met het gooien van dennenappels. Op dat moment hebben ze hulp van Max nodig.
Max grijpt in en geeft vlerkje op zijn kop. Wat vlerkje doet is niet leuk voor de anderen. Max vraagt
daarom of vlerkje de witte pet op wil zetten. Vlerkje wil dat en zet dan zijn witte pet op.
De kinderen leren dat ze naar juf of meester kunnen gaan
wanneer het vervelende gedrag (na de genomen stappen)
niet stopt. Ze leren dat ze dan samen met een maatje naar
juf of meester komen. De juf of meester grijpt dan in.
Kinderen die een zwarte pet dragen kunnen dan daarbij
hun witte pet weer op zetten. Ook de kinderen die erbij
staan (rode pet) worden aangesproken door de juf. Ze
geven benzine aan vervelend gedrag en moeten de
benzine kraan dicht doen.

Oefeningen:
 Herhalen Kanjertijgerlied.
 Geluiden met gevoel.
 Elkaar vertrouwen en samenwerken.
 Toneelstuk maken van het dorpje.
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Leskern 10
Om leuk met elkaar te kunnen spelen zetten konijntje, tijgertje en vlerkje hun witte pet op. Ze willen
graag dat de apen ook de witte pet op zetten want de grapjes die de apen maken zijn niet altijd
voor iedereen even leuk. Ook zijn de apen anderen aan het uitlachen. De vlerken worden er weer
boos van en leggen de witte pet opzij. Gelukkig houdt één van de vlerken, Kwinta haar witte pet
op. Ze is stoer en doet niet mee. Kwinta pakt een witte pet en geeft die aan één van de apen. Als
de aapjes de witte pet krijgen dan snappen ze er nog niet veel van en gaan ze met de witte pet
overgooien. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ze moeten de witte pet op zetten zodat de dieren
samen kunnen spelen.
Oefeningen:
 Herhalen afspraken.
 Situaties naspelen met behulp van de petten.
 Positief aanraken: oefeningen rups, rolmops, vriendelijk botsen, trein. Kinderen leren dat je
elkaar ook op een fijne manier kunt aanraken.
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Leskern 11
Dan is het tijd voor een feestje. Aapje heeft helaas bij het feest ook nog geen witte pet op. Hij gooit
met taart en maakt vervelende grapjes. De anderen vinden het niet meer leuk en daarom pakt één
van de tijgers de microfoon en vraagt: “vindt iedereen dit leuk wat de apen doen?” Niemand vindt
het leuk en daar schikken de apen van. Ze dachten dat ze zo grappig waren. De apen beseffen
wat ze hebben gedaan en dat de grapjes niet leuk zijn op deze manier. Als de apen dan ook de
witte pet op zetten zijn de apen blij en grappig alleen dan op een fijne manier voor de andere
dieren. Het feest is dan erg gezellig met z’n allen!

Oefeningen:
 Tijgerlied herhalen.
 Goed leren samen werken.
 Situaties bespreekbaar maken in de groep (vertrouwen).
 Situatie verjaardagsfeestje. Er zijn kinderen die zelden/nooit worden uitgenodigd. Kinderen
geven elkaar feedback (tips) m.b.t. deze situatie.
 Vrij leren bewegen. Kinderen die innerlijk geremd zijn leren te bewegen.
 De stappen van de anti-pestposter worden geoefend.
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Leskern 12
Het gaat goed in de klas bij tijger, aap, konijn en vlerk. Natuurlijk gaat het af en toe nog wel eens
mis. Maar dan bedenken we dat we eigenlijk de witte pet op willen hebben zodat we te vertrouwen
zijn en elkaar helpen. Dat kunnen we tegen elkaar zeggen en we kunnen probleempjes daarom
ook weer oplossen met elkaar.

Oefeningen:
 Tijgerkeitjes maken. Kanjerspeurtocht: hierin komen oefeningen uit vorige lessen terug.


Uitreiking. De kinderen krijgen na de laatste les een kanjerdiploma uitgereikt. Op het diploma
staat voor groep 1 en 2 het volgende:
Hier ben ik. Het is goed dat ik er ben. (groep 1)
Er zijn mensen die van mij houden. Niet iedereen vindt mij aardig. Dat hoort zo.
(groep 2)

Elke jaar komt op het diploma voor de kinderen een nieuwe regel te
staan. Uiteindelijk krijgen de kinderen in groep 8 een diploma met
alle regels erop. Ook krijgen de kinderen elk jaar een compliment
en een tip op het diploma. Zo weten ze wat er goed gaat maar
ook waarin ze zich nog kunnen ontwikkelen.
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