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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 6 – Werkboek  deel 1 
 

Leskern 1 
In de eerste leskern zijn de vijf afspraken van de afsprakenposter herhaald. Dit is gebeurd aan de 
hand van gesprekken en stellingen. Wat is vertrouwen eigenlijk volgens de kinderen? De 
smileyposter is besproken.  
 
Oefeningen:  

 De vier typetjes uitbeelden. 

 De vijf afspraken bespreken (We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, enz.)  

 Jezelf presenteren/voorstellen.(Hoe gaat dat in andere culturen?) 

 Vertrouwensoefening uitvoeren. 

 Motor en benzinepomp oefening 
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Leskern 2 
De petten worden in deze les herhaald. Hoe kun je je kwaliteiten inzetten zodat je op een positieve 
manier stoer, humoristisch of vriendelijk bent. Hoe laat je die de combinatie met de witte pet 
(vertrouwen, jezelf zijn) zien? 

 
Oefeningen:  

 Aardige dingen zeggen over jezelf. 

 Aardige dingen zeggen over een ander en iets aardigs over jezelf aanhoren. 
Wat zijn goede en slechte complimenten. 

 Rollenspel met de verschillende petten 

 Vertrouwensoefeningen 
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Leskern 3 
We kunnen je gevoelens en gedachten wel raden, maar weten nooit zeker hoe jij je voelt, of wat jij 
denkt. De enige die dat zeker weet, dat ben jijzelf (en God, Jezus, Allah, Boeddha, Krishna enz.) 
Omdat we niet kunnen raden hoe jij je voelt en wat je denkt, kun jij je heel eenzaam voelen, zonder 
dat iemand het kan raden. Daarom moet je praten met mensen om je heen. Die kunnen je dan 
helpen. Met wie zou je kunnen praten als je eenzaam of verdrietig bent?  

 
Oefeningen:  

 Herhaling: jezelf presenteren, aardige dingen zeggen over jezelf en over een ander. 
Gevoelens raden. 

 Gedachten raden. 

 Woordgebruik voor gevoelens aanleren 

 Gevoelens uitbeelden. 

 Vertrouwensoefening uitvoeren 
 
 
 
Hoe voelt deze jongen zich?  
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Leskern 4 
Deze leskern is gericht op jezelf voorstellen. Daarbij horen de vaardigheden: duidelijk spreken, 
oogcontact maken en stevig staan. In deze leskern wordt er vooral veel ‘gedaan’. Dus veel 
oefeningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oefeningen:  

 Herhaling: jezelf presenteren, aardige 
dingen zeggen over jezelf en over een 
ander, gevoelens raden en gedachten. 

 Ja en nee zeggen. 

 Kinderen worden vals beschuldigd en 
leren op een Kanjermanier te reageren. 

 Geweld in verschillende mentaliteiten, 
zoals de wereld van vertrouwen en 
wederzijds respect en de wereld van 
wantrouwen en angst. Als er iets 
vervelends wordt gezegd dan niet gaan 
huilen, grappig doen of agressief 
reageren, maar rustig zeggen: “Wilt u/je 
hiermee ophouden, ik vind het 
vervelend wat u/je zegt. Ik weet niet 
waar u/je het over heeft/hebt. (eerste 
stappen anti pestposter) 

 Zoek een maatje (mediation) 

 Vertrouwensoefeningen  
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Leskern 5 
In deze leskern gaat het over aardige dingen kunnen zeggen, complimenten geven aan een ander. 
Daarnaast wordt er veel geoefend met de Kanjerkring waarbij de kinderen elkaar steeds beter 
leren kennen.  
 
Oefeningen:  

 Herhaling: jezelf presenteren, aardige dingen zeggen over jezelf en over een ander, 
gevoelens raden en gedachten; ja en nee zeggen. 

 De kunst van belangstelling tonen en de kunst van vragen stellen. 
Het verschil tussen vlinder- en molvragen. 

 Vertrouwensoefening uitvoeren. 
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Leskern 6 
In deze leskern worden tal van vertrouwensoefeningen uitgevoerd. Gedraag jij je als een kanjer, 
dan zijn de oefeningen leuk om te doen. Gedraag jij je bang, als een uitslover of als een etterbak, 
dan zijn de oefeningen vervelend. 
 
Oefeningen:  

 Herhaling: jezelf presenteren, aardige dingen zeggen over jezelf en over een ander, 
gevoelens raden en gedachten; ja en nee zeggen. 

 Vertrouwensoefeningen 

 
 

 

 Herhaling van de stappen uit de anti pest poster:  
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Leskern les 7, 8, 9 en 10 
In de laatste leskernen van het werkboek wordt er gewerkt aan de eigenwaarde van kinderen door 
gesprekken te voeren die gericht zijn op “je mag er zijn want er zijn mensen die van je houden”, 
ook is er veel ruimte voor het bespreken van vriendschappen en leren de kinderen kritiek te 
ontvangen en te geven.  
 
Oefeningen:  

 Kritiek kunnen geven en ontvangen met behulp van het Pettenkwadrant. We zijn bij het 
geven en ontvangen van deze kritiek niet zielig, we helpen elkaar met het geven van tips.  

 Wat is vriendscha? Zijn vrienden het altijd met elkaar eens; helpen vrienden elkaar altijd enz.  

 Is het leven wel fijn voor jou? 
 Vertrouwensoefening uitvoeren. 

 
 
Pettenkwadrant:  

De 

kaartjes liggen voornamelijk binnen het vak van vertrouwen/ jezelf zijn (witte pet). Deze 
leerling krijgt waarschijnlijk te horen dat het gedrag wat hij/zij laat zien prettig is.  
 

De kaartjes liggen voor een groot deel buiten het vak van vertrouwen, de leerling krijgt tips om het 
gedrag aan te passen zodat hij/zij de volgende keer meer kaartjes in het vak van vertrouwen/jezelf zijn 
(witte pet) krijgt. 


