De Kanjertaining op de Bosseschool
We vinden het allemaal belangrijk dat onze kinderen opgroeien als gelukkige mensen. Wij willen onze kinderen leren
om op eigen benen te staan en keuzes te maken, waarbij zij zich bewust worden van hun rol in een
groep/gemeenschap. De keuzes die zij maken, hebben niet alleen gevolgen voor zichzelf maar ook voor anderen.
Daarom vinden wij het van belang uw kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag en samen leren we hoe we
hen de juiste keuzes daarin kunnen laten maken.
Op onze school maken wij daarom vanaf groep 1 gebruik van de Kanjertraining. De Kanjertraining is een sociaalemotionele ontwikkelingsmethode. De kanjertraining is een manier van werken, waarbij kinderen sociale
vaardigheden leren. Hierdoor zal de sfeer binnen en buiten de school verbeteren.
In de Kanjertraining worden lessen aangeboden waar kinderen o.a. wordt geleerd om te gaan met ruzie, leren
praten over gevoelens, respect hebben voor de verschillen tussen elkaar etc.
Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg
hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Het blijkt dat veel kinderen met behulp van de Kanjertraining
zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.
De verklaring hiervoor is eenvoudig. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er
tijd en energie vrij komt.

Eenmaal getraind weet de leerkracht als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen en hoe moet worden
gehandeld. De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een uitgebreide handleiding en een
pedagogisch adviessysteem.
Met de Kanjertraining kunnen we de volgende doelen bereiken:
• Leerlingen durven zichzelf te zijn.
• Leerlingen voelen zich veilig.
• Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
• Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
• Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
• Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.
• De leerkracht wordt gerespecteerd.
Het belangrijkste doel van de kanjertrainingen is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Ze
geeft de kinderen handvatten in sociale situaties zoals: samenwerken, kritiek durven en kunnen geven, uit
slachtofferrollen stappen en het heft in eigen handen nemen op een gezonde manier. Ze leert hen te stoppen met
treiteren en pesten.
De Kanjertraining hanteert hierbij de volgende Kanjerregels (zie plaatje hieronder) die zorgen voor rust, respect en
regelmaat.

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren komen overeen met
(kinder)gedrag. Zo kan men zich gedragen als:
 Het aapje, probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te
maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus
 Het konijn, denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst.
 De pestvogel, vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet.
 De tijger. Dit is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet
te handhaven, is een tijger.
Ouders hebben binnen de Kanjertraining een belangrijke rol. Het is van belang, dat zij de ontwikkelingen die hun
kind doormaakt, begrijpen. De training is niet alleen van invloed op het gedrag van het kind, maar ook op zijn
omgeving, het gezin, waar hij/zij deel van uitmaakt. Ouders worden begeleid in hun manier van reageren en er
worden verschillende opvoedingsmogelijkheden besproken. Wij zullen u via de Bossepost regelmatig informeren
over de Kanjerlessen.

