
NIEUWSBRIEF 

Leerkrachten geslaagd voor hun Kanjertraining-licentie. 
 
Sinds een paar jaar volgen de leerkrachten van onze school de opleiding die van leerkrachten 
‘kanjerleerkrachten’ maakt.  
De opleiding bestaat uit een aantal dagen of dagdelen, waarbij het hele team een intensieve 
training volgt. Er worden praktijkvoorbeelden ingebracht en besproken. Vervolgens brengt 
men in de eigen klassen het geleerde in de praktijk. Op het moment dat de leerkrachten ge-
slaagd zijn voor hun C-licentie mogen ze zich ‘kanjer-leerkrachten ‘noemen.  Dit was afgelo-
pen dinsdag het geval.  
 
Wat is de Kanjertraining? 
De Kanjertraining heeft tot doel sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en so-
ciaal teruggetrokken gedrag te voorkomen of te verminderen en het welbevinden te vergroten 
bij kinderen en jongeren. De Databank Effectieve Jeugdinterventies zegt over deze training: 
“Effectief volgens sterke aanwijzingen.” 
 
Wat doet de Kanjertraining? 
De Kanjertraining wordt van groep 1 t/m groep 8 ingezet en bevat lessen die wekelijks of om 
de week gegeven kunnen worden gedurende het hele schooljaar. De aanpak van de Kanjer-
training komt ook tot uiting in leerkrachtgedrag, schoolbeleid en ouderparticipatie. De me-
thodiek bestaat o.a. uit het oefenen van sociale vaardigheden waaronder het omgaan met 
pesten, rollenspelen met behulp van vier petten of handpoppen met petjes, feedback geven 
aan elkaar, en vertrouwensoefeningen. De petten staan voor vier typen gedrag. Kinderen ver-
werven inzicht in hun gedrag en dat van anderen en in de keuze die ze hierin hebben. 
 
Ervaringen van leerkrachten en leerlingen 
Leerkrachten en leerlingen zijn unaniem in hun ervaringen. “De sfeer in de groep is enorm 
vooruitgegaan.” “Het leidt tot duidelijkheid in eigen handelen en het leidt tot begrip voor 
leerlingen onderling.” “Het pesten en/of negatieve gedragingen zijn zeker verminderd.” “Het 
is veel gezelliger in de klas!” 
 
Directeur Astrid Eenkhoorn: “In een tijd waarin gebleken is dat het leven onvoorspelbaar is en 
we kinderen moeten voorbereiden op een toekomst die onvoorspelbaar is, is het belangrijk 
dat kinderen zich ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze op een res-
pectvolle manier met elkaar leren omgaan.” 
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Onder voorbehoud van typefouten. 



Vakantierooster schooljaar 2021/2022 

Hieronder volgt het vakantierooster voor volgend schooljaar. 

Zodra de studiedagen voor bekend zijn, zullen wij deze met u delen. 

 

 

 

* De leerlingen van de scholen PO en VO in de stad Coevorden zijn vrij met de Ganzenmarkt. 

  GELIJKE DATA VERSCHILLENDE DATA 

VAKANTIE / 

FEESTDAG 

PO en VO PO VO 

Herfstvakantie Ma  18 oktober  t/m vr 22 oktober 2021     

Ganzenmarkt Ma 8  november 2021* 

Kerstvakantie Vr 24 december 2021 t/m vr 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie Ma 21  februari  t/m vr 25 februari 2022 

Goede Vrijdag + 

2e Paasdag 

Vr 15 april t/m ma 18 april 2022 

Koningsdag Wo 27 april 2022 

Meivakantie   Ma 2 mei  t/m 

vr 6 mei 2022 

Ma 25 april t/m 

vr 6 mei 2022 
Hemelvaartsdag Do 26 mei 2022     

Dag na Hemelvaart Vr 27 mei 2022 

2e Pinksterdag + vrije   Ma 6 juni  t/m Ma 6 juni 2022 

Zomervakantie Ma 18 juli t/m vr 26 augustus 2022     

Tevredenheidsonderzoek 

Denkt u aan het invullen van het ouder tevredenheidsonderzoek? U heeft 
hiervoor onlangs een link via de mail ontvangen. Heel erg bedankt voor uw 
medewerking. 


