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Belangrijke data:
2 oktober schoolfotograaf
4 oktober opening Kinderboekenweek
5 oktober school dicht i.v.m. de landelijke staking in het basisonderwijs
Beste ouders van de BAS,
Voor u ziet u de tweede BASbrief van dit schooljaar. In deze BASbrief onder andere aandacht voor de
onlangs gehouden ouderavond over de Kanjertraining, de Kinderboekenweek op de BAS en de staking
van 5 oktober.

Ouderavond over de Kanjertraining
Maandag 25 september hadden we op school een volle gymzaal. Veel
ouders waren gekomen om meer te horen over de Kanjertraining, de
methode voor sociaal emotionele ontwikkeling waarmee we als
school sinds de zomervakantie werken. Wat fijn om te merken dat de
ouders graag wilden weten wat de Kanjertraining inhoudt en hoe ze
daar als ouders thuis bij kunnen aansluiten.

Hierbij in grote lijnen een verslag van de presentatie:
Iedereen hanteert thuis eigen normen en waarden. Hoe verhoudt zich dat in relatie met de
kanjertraining? Als enkel op school aan de kanjertraining wordt gewerkt, blijkt het minder succesvol te
zijn dan wanneer ouders er ook thuis met hun kinderen over praten. De school wil samen met ouders
op één lijn komen. De kanjertraining die de school doet is gericht op de groepen 1 t/m 8. Voor alle
groepen is passend materiaal aanwezig.
De school heeft gekozen voor de Kanjertraining omdat deze uitgaat van het principe van wederzijds
respect. Dat houdt in dat men wil communiceren met alle betrokkenen bij de school in een wereld van
vertrouwen. Daarin gaat men uit van eerlijkheid, veiligheid, is men oplossingsgericht (we zoeken samen
naar een oplossing die goed is voor alle partijen) en heeft
men een open instelling dat het wel goed komt.
Van dit model zegt de school: zo willen we dat binnen de
school, omdat wij veiligheid moeten bieden aan alle
kinderen, zodat zij zo optimaal kunnen leren.
Daar tegenover staat dat er ook een wereld van
wantrouwen en angst bestaat. Daarin gaat men uit van
macht, angst, bedreigen en ongelijkheid. Daarin is veel
wantrouwen en onveiligheid. In deze wereld kan pesten
ontstaan.

Van dit laatste model zegt de school: dat willen wij niet. Zo willen wij niet met elkaar omgaan. Omdat de
school er is om veiligheid voor alle kinderen te bieden, zodat iedereen zo optimaal mogelijk kan leren. En
dat kan niet in dit model.
De kanjerprincipes gaan uit van de volgende kanjerafspraken:
• We vertrouwen elkaar (‘WIL je te vertrouwen zijn’?). Iedereen wil dat!
• We helpen elkaar (Niet alleen je vriendjes, maar ook een ander).
• Niemand speelt de baas (In de klas is niemand de baas, alleen de leerkracht).
• Niemand lacht uit (We lachen niet ten koste van een ander).
• Niemand blijft zielig (We mogen ons beste eens zielig voelen, maar, we blijven niet zielig doen).
Over de eerste afspraak: De vraag is ‘WIL je te vertrouwen zijn’? Hiermee doen we een beroep op het
verlangen om te vertrouwen te zijn. De kanjerlessen gaan dan ook uit van de positieve eenheid van het
kind, die het verlangen heeft om ‘goed’ te doen. Maar het gaat weleens mis.
Bij de kanjertraining gaan we uit van vier gedragstypen. Deze worden beschreven aan de hand van
kleuren petjes. De petjes staan voor het gedrag dat de kinderen laten zien. De petjes hangen in de klas
en dienen als metafoor. De kinderen krijgen de petjes niet op. De petjes worden wel gebruikt in
rollenspellen.
1. De tijger (de kanjer) - hij doet als de witte pet
De witte pet wordt in de kanjertraining gezien als de positieve kant van de zwarte, gele
en rode pet. Groepsgenoten voelen zich veilig bij het gedrag van de witte pet. Hij is op
een prettige manier bescheiden, heeft humor en kan een goede leider zijn.
Je kunt dit op een andere manier samenvatten namelijk: “De witte pet, dat ben jij, zoals je echt bent”! Je
mag zijn wie je bent als je maar eens om je heen kijkt of de anderen jouw gedrag ook nog leuk vinden.

2. Het konijn (de stille of bange) - hij doet als de gele pet
Dit bange gedragstype denkt: “Ik ben niks, ik ben stom. Anderen zijn veel beter dan ik, zij zijn
belangrijker en hebben het makkelijker”. Als je leest hoe dit bange gedragstype denkt, dan lees je dat het
zichzelf niet aardig vindt. Hij voelt zich niet begrepen.. Dit bange gedragstype kan gepest worden, omdat
hij niet voor zichzelf opkomt.
3. De pestvogel (de vlerk of hork) - hij doet als de zwarte pet
Dit gedragstype wil de baas zijn. Hij doet dat door te intimideren, te
manipuleren, angst aan te jagen, te bedreigen en conflicten te zoeken. Dit
gedragstype wil alles zelf bepalen, maar is vervolgens nergens
verantwoordelijk voor. Het zijn grensoverschrijders die zichzelf zien als slachtoffers en keihard kunnen
liegen. Als je hem aanspreekt op zijn gedrag, kruipt ie in een slachtofferrol: “U moet mij altijd hebben”
en “Ja hoor, ik heb het weer gedaan!” In zijn pure vorm komt de zwarte pet gelukkig zelden voor!

4. De aap (de uitslover) – hij doet als de rode pet
De aap of de uitslover is het gedragstype dat denkt: “Ik ben niks, maar jij bent
ook niks. Ik ben niet nieuwsgierig, uitlachen is leuk”. Hij vertrouwt niemand en is
zelf ook niet te vertrouwen. Dit type wil graag leuk gevonden worden. Maar
eigenlijk is het een vervelende klier. Hij voelt zich minder, maar door stoer doen
probeert hij dat te verstoppen. De meeste kinderen vinden grapjurken
vervelend. Dit gedragstype begrijpt dat niet, want iedereen schiet toch in de lach als er iets geks gebeurt!
Combinatie van gedragingen zijn mogelijk: zwart/wit: goede leider, rood/wit: gevoel voor humor,
geel/wit: bescheiden. Maar ook zwart/geel: moraal vlerkje.
Voor de Kanjertraining zijn er themalessen die in een jaar uitgevoerd worden:
-

Hoe zie ik mezelf? (complimenten, zelfvertrouwen)
Hoe voelt de ander zich? (inlevingsvermogen, laat pesters kletsen, je mag zijn wie je bent
Luisteren en samenwerken (vriendschap, kritiek, tips)
Hoe ga ik met pesten om? (hoe zorg ik dat ik niet meedoe aan narigheid?)

Het gaat er in de lessen vooral om dat kinderen leren hun gevoelens te uiten. Dit gaat vooral aan de
hand van specifieke vertrouwensoefeningen en opdrachten. Met behulp van verhalen en leuke boeken
wordt een en ander verduidelijkt. Dit geldt voor alle groepen.
Hoe gaan we om met pestgedrag?
De Kanjertraining hanteert de volgende stappen:
1. De kinderen zeggen dat ze het gedrag van de ander niet leuk vinden en vragen ermee te stoppen.
2. Gaat de ander door dan vragen ze het nog één keer.
3. Gaat het gedrag van de ander door, dan ga je als kind uit het conflict en je zoekt maatjes op, waarmee
je iets anders gaat doen.
4. Gaat het gedrag van de pestkoppen door? Dan ga je naar de juf, volwassene en moet het gezag
ingrijpen.
Verdere stappen volgt de school volgens hun eigen pestprotocol.
Tot slot nog een paar ‘wijze opvoedtips’ voor de ouders:
- Wees eigen(jezelf).
- Geef het goede voorbeeld.
- Denk aan de loyaliteit!
- Spreek uw kind aan op zijn/haar bedoeling.
- Zit niet steeds aan het levensfietsje van uw kind:liefdevolle onverschilligheid. Het kind moet zelf de
dingen doen. Ouders moeten niet steeds achterop het fietsje zitten om sturen. Kinderen worden
hierdoor onzeker.
- Beheers als ouder uw emoties.
- Roddel niet.
- Spreek met respect over andere kinderen en over de opvoeding van de ander. Kunt u dat niet, dan
houdt u uw mond.
- Heeft uw kind sociale en / of emotionele problemen dan overlegt u met de leerkracht. In dit overleg
zoekt u naar respectvolle oplossingen.
- U stapt nooit naar school toe met het idee het recht te hebben iemand uit te mogen schelden, zoals de
leerkracht, een andere ouder of een leerling.

Wilt u meer informatie het Kanjerinstituut heeft ook een ‘Kanjerboek’ uitgegeven dat speciaal
bestemd is voor ouders.
Dit boek is via school te bestellen.
Dank aan de ouders die zijn gekomen en die hebben meegewerkt aan deze fijne, informatieve avond!

Kinderboekenweek op de BAS
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Woensdag 4 oktober is de start van de Kinderboekenweek met het
thema: 'gruwelijk eng'. Om de Kinderboekenweek officieel met
elkaar te openen, mogen alle kinderen deze dag verkleed naar
school passend binnen dit thema. Met de bovenbouw is
afgesproken: de kleding mag niet té griezelig, we willen dat ook de
jongsten een leuke dag hebben.
We nodigen u allen van harte uit op vrijdag 13 oktober om 14.30
uur op het schoolplein. De Kinderboekenweek zal dan afgesloten
worden met het lied en de dans. We hopen u allen dan te zien.
Gruwelijk enge groeten, team BAS.

Herinnering: 5 oktober, landelijke staking
Bij de vorige BASbrief trof u een bijlage aan over de staking op 5 oktober, de dag van de leraar. Bij deze
willen we er u aan herinneren dat op 5 oktober onze school gesloten zal zijn. Wij zullen meedoen met de
landelijke staking.

Schoolfotograaf
Maandag 2 oktober komt de schoolfotograaf op school. Hierover bent u de afgelopen week door middel
van een Digiduif geïnformeerd. Er zullen zowel groeps- als individuele foto’s gemaakt worden. Het is ook
mogelijk om foto’s van broertjes en zusjes te laten maken. Dit gebeurt alleen als u dit hebt aangevraagd
op de lijst die tussen groep 5 en groep 6 hangt. Maandagochtend bent u voor het laatst in de
gelegenheid om de namen van uw kinderen op de lijst te schrijven.

Kennismakingsgesprekken
Vorige week hebben de kennismakingsgesprekken plaatsgevonden. Zowel de teamleden als de ouders
hebben ons laten weten dat ze blij zijn met deze mogelijkheid om elkaar aan het begin van het schooljaar
beter te leren kennen. De drempel om elkaar te spreken is nu veel lager en de wensen en verwachtingen
naar elkaar toe zijn duidelijk. Heel fijn om zo met elkaar te zorgen voor een goede verstandhouding
tussen ouders, leerkracht en kind.

Op tijd in de groep
Wat fijn dat u massaal gehoord hebt gegeven aan onze oproep om uw kind op tijd in de groep te
brengen! Nu kunnen de lessen op tijd beginnen en profiteert uw kind optimaal van hetgeen in de groep
aangeboden wordt.

Kinderpostzegels
Woensdag 27 september is de verkoop van de Kinderpostzegels van start gegaan. De kinderen uit groep
7/8 gaan langs de deuren om een zo hoog mogelijk bedrag te verzamelen voor de Stichting
Kinderpostzegels. De Kinderpostzegelactie loopt t/m 4 oktober. De teller van alle kinderen uit groep 7/8
staat nu al op meer dan €2200,-. Echt topverkopers! Binnenkort maken wij de eindopbrengst bekend.

Schoolkorfbaltoernooi
We zijn als school weer in de prijzen gevallen met het schoolkorfbaltoernooi. De bekers zijn in handen
van groep 5 en 6 gevallen. Van harte gefeliciteerd!

Agenda
2 oktober

schoolfotograaf

4 oktober

schoolkorfbaltoernooi groep 3 en 4

4 oktober

start Kinderboekenweek

5 oktober

school gesloten ivm staking

6 oktober

groep 7 gaat op museumbezoek in Amsterdam

13 oktober

afsluiting Kinderboekenweek om 14.30 uur op het schoolplein

16 oktober

start herfstvakantie

30 oktober

weer naar school na de herfstvakantie

