Kanjer-afspraken/-regels
Kanjertips
• Zoek geen moeilijkheden op
• Laat zwarte en rode petjes kletsen. Geef geen

•
•
•
•
•

We vertrouwen elkaar
We helpen elkaar
We werken samen
We hebben plezier
We doen mee

benzine
• Pieker niet in je uppie, maar ga praten met

iemand die jij vertrouwt
• Als je overlegt met iemand die jij vertrouwt, dan

•
•
•
•
•
•
•
•

ga je niet roddelen, maar dan vertel je waar je
bang voor bent, of last van hebt.
Zoek een oplossing die goed is voor jou, maar
ook goed is voor je vervelende klasgenoot
Zeur niet steeds hoe erg je het hebt, maar doe
er wat aan
Niet iedereen vindt jou aardig en dat hoort zo!
Doe zelf niet als een rood of zwart petje
Luister naar kritiek en doe er je voordeel mee
Denk goed over jezelf en ook over de ander
Zoek een maatje
Vraag anders hulp bij juf of meester en vertrouw
erop dat zij kunnen helpen

Meer lezen over Kanjertraining?
Kijk op www.kanjertraining.nl

Bonifatiusschool

Kanjerschool!
Vanaf september 2006 werken alle leerkrachten van de Bonifatiusschool met de
Kanjertraining.
Sinds schooljaar 2012-2013 zijn we officieel een Kanjerschool, en daar zijn we
trots op!

Bonifatiusschool:

Kanjerschool

Waarom de Kanjertraining?
Op de Bonifatiusschool werken we met de methode
‘Kanjertraining’. Met de Kanjertraining bevorderen
we de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
We zien een goede sociale ontwikkeling als een
belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een
kind tot een zelfstandig mens.
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat
kinderen leren op een goede en positieve manier om
te gaan met zichzelf en met de ander. Kanjertraining
geeft kinderen handvatten in sociale situaties,
waardoor er tijd en energie vrij komt. Kinderen
hebben zo minder last van sociale stress.
Daarnaast geven de Kanjerlessen inzicht in sociale
structuren aan kinderen, leerkrachten en ouders.
Door een gerichte aanpak vanuit de Kanjertraining
trachten we problemen te voorkomen, met als
uiteindelijk doel de kinderen te helpen zich op een
positieve manier te ontwikkelen.

Wat houden de Kanjerlessen in?
In alle klassen geven we Kanjerlessen. Hierbij
gebruiken we de materialen van de methode. De
lessen spitsen zich toe op de vraag: Hoe gaan wij
(vanaf nu) met elkaar om op een goede manier? Het
is belangrijk dat kinderen problemen op sociaal-

emotioneel gebied samen, al dan niet met behulp van de
leerkracht, zelf kunnen oplossen.
Elke groep heeft een poster en gebruikt de boeken van de
Kanjertraining. Zo heeft groep 1-2 ‘Het kleine kanjerboek’,
groep 3 ‘Max en de vogel’, groep 4 ‘Max en de klas’ en groep
5 ‘Max en de zwerver’. Groep 6, 7 en 8 werken in de
Kanjerwerkboeken
deel 1,2 en 3.

Kanjeradviessysteem
Het kanjeradviessysteem

is

We gebruiken gegevens uit het Kanjeradviessysteem
om, waar nodig, actie te ondernemen in
groepsverband of op leerlingniveau en/of in
gesprekken met ouders.

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?
•
Jezelf voorstellen/presenteren
• Iets aardigs zeggen
• Met gevoelens van jezelf en de ander om kunnen
•
•

•

Petten en
handpoppen
In alle klassen
gebruiken we
gekleurde petten. Daarmee komen verschillende
gedragstypen naar voren. Door in rollenspellen
een ‘pet’ op te zetten kunnen kinderen ervaren
hoe ze een situatie kunnen beïnvloeden door zelf
te kiezen met welk gedrag ze reageren.
Naast de petjes gebruiken we in groep 1, 2 en 3
ook handpoppen.

een leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele
ontwikkeling. Het hoort bij de methode Kanjertraining.
Voor het Kanjeradviessysteem vullen de leerkrachten en
kinderen twee keer per jaar een vragenlijst in. Jaarlijks
vullen de ouders ook een
vragenlijst in.
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gaan
Een compliment kunnen geven en ontvangen
Ja en nee kunnen zeggen: Ja als je iets prettig
vindt en Nee als je iets vervelend vindt
Je mening durven geven zonder iemand te
kwetsen
Een ander durven vertrouwen en zelf te
vertrouwen zijn
Samenwerken
Vriendschappen onderhouden
Vragen stellen, belangstelling tonen
Proberen de ander te begrijpen
Kritiek durven geven en ontvangen
Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen
Leren stoppen met pesten
Uit een slachtofferrol stappen
………………….

