
 

 
 
Tip: Geef kinderen eigen verantwoordelijkheid en spreek ze daarop ook aan. 
 
 
Beste ouders, 

 

Wij ervaren het als erg positief om met elkaar te werken aan het klimaat op 

school. 

Veel ouders hebben op de ene of andere manier al kennis gemaakt met de 

Kanjertraining, verhalen van kinderen, middels de Kanjerbrief of tijdens de 

weeksluiting.  

 

De leerlingen in de onderbouw gebruiken het “Kleine Kanjerboek”, in les vier en 

vijf gaat het over gevoelens en belangstelling tonen. Eén van de activiteiten zou 

kunnen zijn: Eén van de kinderen mag een gevoel uitbeelden en de andere 

kinderen mogen raden.  

In het vervolg van de les gaat het over belangstelling tonen door middel van 

vragen stellen. Kinderen leren hoe ze door middel van vragen stellen sociale 

contacten kunnen leggen. In de onderbouw gaat het dan om vragen als: 

- wat vind jij leuk? 

- heb jij iets nieuws beleefd? 

- wat heb jij gisteren na schooltijd gedaan? 

 

In de midden- en bovenbouw gaat het in les 4 over: “Kun en durf jij nee te 

zeggen?” 

Het is best moeilijk om jouw mening te zeggen wanneer iets niet gaat zoals het 

eigenlijk zou moeten. 

 

Kinderen leren in deze les hoe zij op een moeilijke of lastige situatie moeten 

reageren.  

 

 



 

Mr. Peanut speelt in alle verhalen van het “Grote Kanjerboek”’ de hoofdrol, hij 

komt in een winkel waar al veel mensen staan te wachten op hun beurt. Mr.Peanut 

probeert voor te dringen. Hoe ga jij reageren? 

Iemand met een zwarte pet zou kunnen zeggen: “Ik haal mijn vrienden erbij en 

sla hem in elkaar”. 

Iemand met een gele pet zou kunnen zeggen: “Nou laat hem maar voorgaan, ik 

kom vanzelf aan de beurt”. 

Iemand met een witte pet zou kunnen zeggen: “Dit is mijn plaats, u kunt niet 

zomaar voordringen”. 

 

Door veel te oefenen en zelf situaties te bedenken tijdens de les leren kinderen 

hoe ze het beste kunnen reageren. 

In les 5 worden veel onderwerpen die de afgelopen vier keer aan de orde zijn 

geweest herhaald. 

 

Misschien een leuk idee voor thuis, het is een oefening die gericht is op  

onderling vertrouwen. 

Armen om elkaars schouders 

Maak een kring, sla de armen om elkaars schouders en ga door de knieën. 

Kom zonder los te laten weer overeind,. Maak een kring sla de armen om elkaars 

schouders en ga zitten, probeer daarna zonder los te laten overeind te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


