Cbs AquaMarijn mag zich een

Kanjerschool

noemen.

Dit betekent dat onze basisschool zeer grote waarde hecht aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Vaardigheden die nodig zijn om
op school (en daarbuiten) op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. We mogen ons daarom ‘Kanjers’ noemen.
We kiezen niet vrijblijvend voor deze kanjer-aanpak. De leerkrachten zijn daarom ook geschoold om deze kanjertraining in de groepen te
mogen verzorgen.
Door het volgen van de Kanjertraining willen leerkrachten en kinderen
de volgende doelen bereiken:
• Er is respect voor elkaar
• Iedereen voelt zich veilig op school
• Iedereen durft zichzelf te zijn
• We zijn bij elkaar betrokken
• Kinderen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
• Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen.
Om de door ons gestelde doelen te bereiken zijn er 5 afspraken die binnen
de hele school centraal staan:
• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• Niemand speelt de baas
• We lachen elkaar niet uit
• Niemand doet zielig
Door middel van verhalen, vertrouwensoefeningen, spelletjes en drama komen verschillende thema's aan bod. Hierdoor wordt aan de
doelen gewerkt en kunnen alle kinderen een Kanjer worden, voor zover ze dat natuurlijk nog niet zijn.

In de Kanjertraining in de onderbouw staat het gedrag van vier dierfiguren centraal,
dat vervolgens gekoppeld wordt aan de kleur van een petje.
• De pestvogel
vindt zichzelf heel wat en wil altijd de baas spelen. Andere kinderen zijn in de ogen van de pestvogel allemaal sukkels die maar beter naar
hem of haar kunnen luisteren. (Bij dit gedrag hoort het zwarte petje.)
• Het aapje
doet overal lacherig over en neemt niets of niemand serieus. Het probeert de lachers op zijn hand te krijgen en vriendjes te worden met
de pestvogel om zo niet zelf gepest te worden. (Bij het gedrag van het aapje hoort het rode petje.)
• Het konijn
is vaak bang en valt het liefst zo min mogelijk op. Het komt slecht voor zichzelf op en wordt vaak gepest. Het konijn kruipt vaak weg in een
hoekje. Bij het gedrag van het konijn hoort het gele petje.)
• De tijger
doet gewoon en gedraagt zich als een kanjer. Hij/zij komt voor zichzelf op zonder anderen bang te maken. De tijger geeft zijn mening,
komt uit voor zijn gevoel en neemt anderen en zichzelf serieus. (Bij het gedrag van de tijger hoort het witte petje.)
Let op: De kinderen doen als een zwart petje of als een aapje, ze zijn het niet!
Soms zijn kinderen sociaal minder handig. Dit kan zich op verschillende manieren uiten: ze lachen om alles, spelen de baas, zijn verlegen,
stellen zich afhankelijk op of zijn juist agressief en doen alsof het hen allemaal niets kan schelen. Voor kinderen die vaak een van deze
vormen van gedrag laten zien en die dit willen veranderen is de kanjertraining een uitkomst.

