
Kanjertraining 5a 
 
De  witte pet: bij de witte pet moet je lief en aardig 
tegen elkaar zijn en ook voor de mensen die je niet 
kent. 
 
De gele pet: als je doet als de gele pet ben je heel 
verlegen en zielig en geef je je mening niet. 
 
De rode pet: je lacht iedereen uit terwijl het niet eens 
grappig is. 
 
De zwarte pet: bij de zwarte pet doe je heel onaardig 
tegen iedereen en speel je de baas. 
 
 
We lezen bij de Kanjertraining vaak uit een verhaal over Max en de zwerver. De 
hoofdpersoon is Mr. Peanut. Hij is een zwerver en hij denkt dat hij alles goed doet 
maar hij doet het per ongeluk allemaal verkeerd. Hij leert van Max hoe je moet 
omgaan met mensen. De oom van Max wilde in het begin niet de zwerver op de 
boot. En daarna wilde die het wel. De tante van Max die houdt heel erg van thee en 
ze doet ook heel erg aardig tegen Max en de zwerver.  
 
We deden in de klas een spel over een auto en benzine geven. Iemand moest heel 
gek gaan doen en de andere kinderen mochten niet lachen want dan geef je de 
pester benzine en gaat hij door. Maar degene die nu was gekozen is eigenlijk geen 
echte pester maar we speelden het alleen maar. En het was heel moeilijk om niet te 
lachen. Maar het was wel heel leuk om te doen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kanjertraining in Groep 5B 
 
Bij de kanjertraning liepen D en R door de klas en wouden ons (de klas) stooren. 
Terwel we aan het werk waren!!! 
We moesten negeren. 
Het was moeilijk met D en minder met R. 
Het was moeilijk om te negeren 
Noud.

 
 

Als je kinderen benzine geeft dan gaan ze door. Als je niet reageert geef 
je geen benzine. benzine is Lachen.benzine geeven is niet goed omdat 
als je het leuk vind gaan ze door. 
 
Matthew 
 
 
Kanjertraining 
 

Vandaag ga ik een verhaal maken over kanjertraining. En benzine 
geven. Als je benzine geeft heb je eigenlijk de zwarte pet op. 
Iedere pet heeft een eigen kleur. Er zijn 4 kleuren rood geel wit en zwart. 
Rood is uitlachen, geel is huilen, wit is een kanjer en zwart is pesten. 
Het beste is de witte pet. En het ergste is de zwarte pet.  
Zwart hoort eigenlijk bij de rode pet. 
Dit was het bedankt 
 

Stefan van Grieken 

 
 
1 Benzine geven    



Kijk als iemand bijvoorbeeld dat d door de klas ging lopen en je lacht. 
dan gaat ie er mee verder dan vind ze zelf grappig. 
 
2 De petten 
Zwarte pet is bijvoorbeeld dat je buitensluit en dat plaagt en verder . 
 
Geel is dat je bang bent en dat je verlegen bent . 
 

Rood is dat je plaagt en dat je iemand uitlacht . 
 
Wit is dat je een kanjer bent dat je iemand help als ie geplaagt word. 
 

3. Dat r en d door de klas gingen, dat je niet mag lachen en dat ze weten 
als iemand benzine   geeft. 
      Robin 
 
irritant 
Soms zijn mensen irritant ( dit zijn vijf tips wat je moet doen ) 1 weglopen 
2 stop zeggen 3 tegen je ouders zeggen 4 vrienden haulen 5 met 
iemand anders spelen  

      Thijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kanjerverhalen van groep 5C. 

 

 

   We hebben het veel over de petten. Wat betekent het? 

Je hebt 4 kleuren, de kleuren zijn: de witte, de gele, de rode en de zwarte pet. 

Elke kleur heeft een emotie: 

De witte: aardig voor elkaar, de zwarte: gemeen en pesten, de rode: uitlachen en 

de gele: bang. 

We hebben nog meer te doen: het verhaal en we praten erover. Wat vind ik 

ervan? Leerzaam en leuk. Het was leuk om erover te schrijven. 

Groetjes van Eva. 

 
We zijn bij het verhaal van een zwerver en Max. Max gaat naar 
zijn oom en tante en die hebben een boot. De zwerver ligt in 
Max zijn bed en de zwerver stinkt enorm. Hij mag broodjes eten 
van oom en hij gaat in de douche en hij krijgt schone kleren. De 
zwerver gaat mee met een etentje naar mensen. Na het eten 
kijken Max en de zwerver naar andere kinderen die aan het 
spelen zijn. 
Daar zijn we gebleven. Ik vind het leuk. 
De witte pet betekent dat je andere mensen helpt. 
                                                                        Philip. 
Kanjertraining is een les en doen we omdat je aardiger voor elkaar 
wordt. Er is een verhaal over met Max. Dat is een hele behulpzame 
jongen. Hij komt een zwerver tegen en die komt bij Max wonen. En 
met de kanjertraining is er een boek dat juf voorleest. 
We doen hele leuke spellen.  
Gijs. 



  Het is erg leuk en er is een 

boek over de kanjertraining. We hebben het dan altijd 

gezellig met elkaar en er zijn leuke oefeningen bij. Daarom 

vind ik het leuk. Ik ben heel, maar dan ook echt heel soms de 

zwarte pet. Maar ik was dat in groep 1234. En nu de witte en 

ik help soms als iemand huilt, want dat is zielig. 

Zoe. 

 
De kanjertraining is heel leuk en het is grappig. Soms moet 
ik een beetje lachen en het is steeds iets anders zoals eerst 
komt Max een zwerver tegen en ze worden vrienden en in 
de volgende les gaan ze uit eten en dan moet de zwerver 
een compliment geven, maar dat lukt niet echt. 
Als de juf voorleest dan hang ik aan haar lippen. 
                                                                        Yme. 

Ik vind kanjertraining best leuk. Vooral het verhaal is leuk. Ik vind mezelf 

wat wit en wat rood. Want ik ben best aardig en lach vaak. Het verhaal 

gaat over Max. Hij gaat bij zijn oom en tante logeren. En dan gebeuren 

hele rare dingen. Zoals dat een zwerver bij hem komt wonen. Heel raar. 

Zou alles goed gaan?   

Jop                   

 


