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Beste ouders, 
 
Deze periode staat in het teken van de afronding van het 
schooljaar. We gaan richting de laatste bladzijden van onze 
methodes en de eindtoetsen voor dit schooljaar worden 
gemaakt. Om daar gelijk op in te haken kan ik u vertellen dat 
onze groep 8 opnieuw een prachtig resultaat heeft bereikt op 
de eindtoets. De groep behaalde een score van 86,7%, dit is 
ruim boven het landelijk gemiddelde van 81%. Een mooi 
resultaat van de groep en jarenlange inzet van het team! 
 
Ik moet in deze nieuwsbrief ook twee eerdere berichten 
herstellen: 

- In ons vakantierooster voor volgend schooljaar heeft 
een foutieve datum voor de studiedag gestaan 
namelijk 29 november 2018. Dit is een normale 
lesdag. De kinderen hebben wel een studiedag op 
woensdag 7 november 2018.  

- Daarnaast is de opbrengst van de sponsorloop iets 
lager uitgevallen dan we in eerste instantie op de 
rekening konden zien. Uiteindelijk was dit nog steeds 
een heel grote opbrengst waarvoor uw hartelijke dank: 5854,77 euro. De opbrengst is inmiddels 
overgemaakt naar de actiepagina’s van Kirsten en Tim. We hopen dat zij  tijdens hun beklimming aan 
de Alpe d'HuZes hun doel bereikt hebben maar vinden hun inzet en motivatie al een groot compliment 
waard! 

 
Tot slot kan ik via deze weg vertellen dat de MR-verkiezing ook is afgerond en we de komende drie jaar opnieuw 
gebruik mogen maken van de inzet en ervaring van Jeroen Verzijden als ouderlid van de MR. Ik wil u bedanken 
voor het invullen van het stemformulier voor deze verkiezing.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Pauline Hesseling- van Zijl 
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 Kanjertraining : Kanjertaal voor ouders 

 

         
 
Herinner aan het verlangen dat een kind goed wil doen. Verwacht het goede. Reageer als 
ouder uit die verwachting Gebruik zinnen als: “Wil je daar mee stoppen…..?’ 
Laat je niet verleiden tot een machtsstrijd met je kind, reageer beheerst. Blijf rustig, ook als 
je merkt dat je kind op je ziel zit.  
 
Reageer duidelijk op ongewenst gedrag: oogcontact, een gebaar, een hand op de schouder. 
Corrigeer, in eerste instantie, van dichtbij (als dat kan.) Je voorkomt dat het gedrag direct 
‘groot’ en zichtbaar wordt gemaakt voor andere kinderen in het gezin of voor vriendjes en 
vriendinnetjes.  
 
Wees alert op ‘kleine’ dingen die de rust verstoren Er is vaak al veel gebeurd voordat gedrag 
echt vervelend wordt. Blokkeer direct de ‘benzinepompen’ die je kind mogelijk voeden in het 
gedrag. Voorkom dat je boos wordt, geef beslist en duidelijk leiding. Zet je kind niet voor 
schut en ga niet schreeuwen of preken. Je wijst het gedrag af, niet het kind. Wees daar 
duidelijk in.  
 
Gebruik de ‘ik boodschap’. ”Ik zie, ik hoor, ik merk….., daar heb ik last van, wil je daarmee 
stoppen?” Je benoemt hier het gedrag en geeft een duidelijk signaal Veel kinderen reageren 
vaak direct met gewenst gedrag op deze vraag. Je benoemt hier wat je ziet/hoort, wat het 
met je doet, en wat je wilt: situatie → effect op jou → gewenste situatie. Bedank je kind als 
het positief reageert en complimenteer je kind wat later met haar/ zijn positief gedrag: “Wat 
fijn dat je nu zo rustig/aardig doet, nu is het gezellig voor ons allemaal.”  
 
Wat als een kind niet gewenst reageert of in herhaling valt? 
Neem duidelijk de regie en durf krachtig te zeggen: “Kijk me aan en ga zitten”. Durf 
leiderschapstaal te gebruiken (= directief taalgebruik). Je begint altijd volgens de norm van 
het fatsoen (wederzijds respect.) Geef aan wat je verlangt en geef dat rustig aan. Reageert 
je kind niet na herhaald verzoek, gebruik dan ‘leiderschapsstaal’: je spreekt je kind duidelijk 
en krachtig aan. Sommige kinderen hebben dat nodig. Je bent liefdevol als je het kind geeft 
wat het kan begrijpen. Je bent liefdevol als jij de regie houdt en grenzen durft aan te geven. 
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Blijft een kind volharden in dwars gedrag, dan is er iets raars aan de hand. Zeg dan zoiets 
als: “Ik kom zo bij je terug. Er is iets met je aan de hand.” 
Ga verder met waar je mee bezig was. Zeg tegen de anderen: “Ik weet niet wat er met …. 
aan de hand is. Laat haar/hem nu maar even.” -> Kap benzinepompen (broertjes, zusjes, 
vriendjes, enz.) direct af: ‘Stoppen met benzine geven!’  
 
Laat merken dat je hoge, positieve verwachtingen hebt van je kind. Geef jezelf en de ander 
iedere dag weer een nieuwe kans. Vraag jezelf af wat je werkelijke overtuiging en bedoeling 
is met je kind. Laat zien dat je oprecht blij bent met hem/haar. Let op je gedachten over je 
kind en je aannames/ intenties. De Kanjerouder begrijpt dat leerkrachten in positieve zin met 
hen willen samenwerken als het gaat over het welbevinden van hun kind.  
 
Bespreek regelmatig met je partner hoe het gaat. Durf elkaar ook op een liefdevolle manier 
op valkuilen te wijzen. Trek naar de kinderen toe één lijn, dat geeft duidelijkheid en rust. 
Vraag hulp als het niet goed gaat met je kind en je niet meer weet wat je moet doen. Dit kan 
bij vrienden, familie, op school, enz. Laat gedragsproblemen niet sudderen De kans bestaat 
dat dit uiteindelijk escaleert als het kind ouder wordt. Vraag op tijd hulp. Sta thuis voor een 
veilig klimaat voor de kinderen. Durf het normale te beschermen, treed grensstellend op en 
zie school als partner van je schoolgaande kind. 
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