
Sociale Veil igheid Protocol Kanjertraining  

 
De Twee Wieken zet dit protocol preventief in om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Tevens 

omschrijft het hoe wij omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Voor vragen en of opmerkingen kunt 

u contact opnemen met Daniëlle Snikkers via emailadres danielle.snikkers@ozhw.nl. 

 
U vindt in dit document de onderdelen: 

Doelen, De uitgangspunten, Wat doen we preventief en hoe doen we dat en Wat doen we als het mis 

gaat en hoe doen we dat? 

 
 
 

Doelen 
• Leerlingen voelen zich veilig op school (sociaal, psychisch en fysiek) 

• Leerlingen, leerkrachten, directie, kanjer-/anti-pestcoördinator en ouders weten wat ze 
kunnen doen ter preventie van onveilige situaties en hoe ze kunnen handelen als het toch 
onveilig wordt. 

 
 
 

De uitgangspunten 

 
School is bedoeld om te leren. Dit kan alleen als leerlingen zich veilig voelen op school. 

 
De visie en levenshouding van de Kanjertraining vormen het uitgangspunt van ons veiligheidsbeleid. 

We hebben een duidelijke visie op hoe we met elkaar omgaan en willen graag samen met ouders en 

kinderen zorgen voor een veilige school. 

 
 

 
1. We willen te vertrouwen zijn 

De meeste mensen willen te vertrouwen zijn. Op die manier willen we gezien, gehoord en begrepen 

worden. We gaan daarom uit van elkaars goede bedoelingen en kijken met vertrouwen naar elkaar en 

de kinderen. Ons uitgangspunt is daarbij dat je jezelf mag zijn. Doe je niet anders voor dan wie je 

werkelijk bent, zoals je bent is het goed. En daarmee ben je te vertrouwen. 

 
2. Wij, leerkrachten en ouders, zijn samen het gezag van het fatsoen 

 
We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Een goede opvoeding richt 

zich op fundamentele menselijke waarden zoals: liefde, vertrouwen, mededogen, toewijding, 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. 

 
Daarom moeten wij, ouders en leerkrachten, duidelijke leiders zijn voor kinderen: wij 

vertegenwoordigen het gezag van het fatsoen. We laten ons daarbij niet bepalen door negatieve 

gevoelens zoals angst, onmacht en ergernis. We zorgen voor een veilige sfeer door 

grensoverschrijdend gedrag op een nette manier zorgvuldig aan te pakken. Daarin werken we samen 

met elkaar. 



 

3. We geven het goede voorbeeld  

De kinderen voelen zich veilig als wij het goede voorbeeld geven: 

• We gaan respectvol met elkaar om. 

• We spreken respectvol over elkaar en de kinderen, ook op sociale media 

• Indien zich een probleem voor doet of als we ons zorgen maken, dan overleggen we met 

elkaar. We zoeken een oplossing die goed is voor alle betrokkenen en die recht doet aan de 

situatie. 

 

Wat doen we preventief en hoe doen we dat? 
 
 

Inhoud Kanjertraining  

 
We bespreken en oefenen met gedrag door middel van de volgende materialen. Deze zijn van 

toepassing op de kinderen, maar net zo goed op ons als volwassenen. Omdat kinderen gedrag van ons 

nadoen, is het van belang dat wij (ouders en het team) het goede voorbeeld geven. 

 
 

 
De petten 

 
Om in gesprek te gaan over gedrag maken we vanuit de Kanjertraining gebruik van petjes met vier 

verschillende kleuren. Wanneer zich een probleem of stressvolle situatie voordoet hebben we een 

keuze om verschillend te reageren. We maken kinderen bewust van hun gedrag en oefenen met 

nieuw gedrag. Kinderen kunnen zo leren kiezen voor gedrag dat bij hen past en dat prettig is voor 

henzelf en de ander. 
 

Wanneer je doet als een kanjer, of als de witte 

pet, dan doe je als jezelf, je bent te vertrouwen 

en durft ook anderen te vertrouwen. Je toont 

respect voor jezelf en de ander. 

Jezelf zijn betekent ook: vervul de rol die bij je 

past. Dus moeder: wees moeder. Leerkracht: 

wees leerkracht. Je bent geen vriendje van het 

kind. En laat het kind ook kind zijn. 

 
Als we allemaal als onszelf doen, vanuit 

vertrouwen, kunnen we toch heel verschillend 

doen, ook in verschillende situaties. 

 

 

Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte 

pet. De zwarte pet staat voor kracht. Dan 

reageer je op een prettig stoere manier. Je durft 

ruimte in te nemen. Je vertoont 

leiderschapsgedrag. Je geeft je grenzen aan. Je 

maakt plannetjes, toont initiatief. Zolang naast 
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