
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tip: Wees positief al mislukken zaken. Er zijn altijd nieuwe kansen!!! 
 
Beste Ouders, 
 
Vaak hebben wij gehoord: “Hoe was de Kanjertraining?” 

 
Aanleiding 

Als team maken wij ons zorgen over het pestgedrag maar ook het taalgebruik van 
een groot aantal leerlingen op onze school. Daarnaast is het vele malen 
aangegeven in de Ouderenquête die wij in het schooljaar 2006-2007 hebben 

gehouden. Als team vinden wij het belangrijk om iets met het signaal te doen, wij 
hebben daarom gekozen voor de Kanjertraining. 
 

Wij hopen met de Kanjerlessen het volgende te bereiken: 
- de leerkracht wordt gerespecteerd 
- pestproblemen worden hanteerbaar/ lossen zich op 

- leerlingen durven zichzelf te zijn 
- leerlingen voelen zich veilig 
- leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken 

- leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen 
 

De Kanjerlessen mogen niet zomaar door de leerkrachten worden gegeven, zij 
moeten daar eerst een opleiding van drie dagen voor volgen. 
Inmiddels zijn de eerste twee dagen geweest, en starten wij in januari 2007 met 

het lesprogramma. 
 



 

Het lesprogramma bestaat uit 10 lessen, alle lessen worden voor de 
zomervakantie in alle groepen gegeven.  
De kinderen krijgen na de lessen een Kanjerdiploma, op het kanjerdiploma staat 

het volgende: 
Hier ben ik 
Het is goed dat ik er ben 
Er zijn mensen die van mij houden 
Niet iedereen vindt mij aardig 
Dat hoort zo 
Ik luister wel naar kritiek 
 
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk 
Doet iemand vervelend tegen mij? 
Dan haal ik mijn schouders op 
Doet iemand rot, 
Dan doe ik niet mee 
Ik gedraag mij als een kanjer 
Want ik ben een kanjer 
 

Middels een kanjerbrief willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden, in 
deze kanjerbrief zullen wij de lessen kort beschrijven, tips geven en af en toe 
een opdrachtje voor thuis. 

Op 20 februari is er een ouderavond die gewijd is aan de Kanjertraining, wij 
nodigen u dan ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
 

Les 1  
In de eerste les komen een vijftal afspraken aan de orde, die vervolgens iedere 
les terug komen. 

- We vertrouwen elkaar; dit is Tijgergedrag, hier hoort de kleur wit bij. 
- We helpen elkaar; dit is ook Tijgergedrag, hier hoort ook de kleur wit bij. 
- Je speelt niet de baas; dit is de pestvogel, hier hoort de kleur zwart bij 

- We lachen elkaar niet uit; dit is het aapje, hier hoort de kleur rood bij. 
- Je bent of doet niet zielig; dit is het Konijn, hier hoort de kleur geel bij. 

 
De verschillende typen worden met de kinderen besproken, het verhaal van 
Mister Peanut wordt hierbij gebruikt. 

In de volgende Kanjerbrief zal ik wat uitgebreider op de verschillende typen 
ingaan. 
 

 


