
Kanjertraining bij de kleuters:  
 
Even een korte samenvatting van het Kanjerverhaal bij de kleuters: Max ontdekt een klein 
dorpje waar allemaal dieren wonen: konijnen, tijgers, vlerken en apen. Al deze dieren 
hebben een verschillende kleur pet op. De konijnen hebben namelijk een gele pet op (zijn 
bang), de apen hebben rode petten op (lachen uit), de vlerken hebben zwarte petten op 
(spelen de baas) en de tijgers hebben witte petten op (helpen en vertrouwen elkaar). Tijdens 
het verhaal gebeuren er allemaal situaties die met de kinderen besproken en/of nagespeeld 
worden. Zouden alle dieren aan het einde van het verhaal een witte pet ophebben???  

 
Groep 1/2A: 
In groep 1/2A hebben wij elke dinsdag Kanjertraining. De ene week lezen wij een verhaal uit 
het boek Max en het dorpje en de andere week spelen wij Kanjerspelletjes. De verhalen en 
het gedrag van de petten spelen wij na zodat wij leren hoe wij met verschillende situaties 
om moeten gaan. Tijdens de spelletjes leren wij om samen te werken, elkaar te vertrouwen 
en elkaar te helpen. De kanjerregels staan elke dag centraal en zorgen ervoor dat alle 
kinderen het fijn hebben in de klas en dat de kinderen met plezier naar school gaan.  
Wij zijn een echte Kanjerklas en wij hebben op school een witte pet op!  
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Groep 1/2B: 
In groep 1/2B hebben wij ongeveer 1 keer per week een Kanjerles. Tijdens deze les leest de 
juf een Kanjerverhaal voor over Max en het dorpje, doen we Kanjerspelletjes in de klas of in 
de gymzaal. We spelen verschillende Kanjerspelletjes om elkaar nog beter te leren kennen 
én te vertrouwen.  

 
Zo hebben wij bijvoorbeeld elkaar een 
Kanjermassage gegeven. Hierdoor leren de 
kinderen elkaar met een witte pet op aan te 
raken. Ze leren ook om aan te geven wat ze 
wel en niet willen.  
Op de poster hiernaast konden we zien op 
welke manieren we elkaar konden 
masseren.  


