Kanjerkrant december 2021
Beste ouders en verzorgers,
In deze kanjerkrant nemen wij u mee
in een belangrijk product dat wij
gebruiken op onze school, het
digitale Kanjer Volg- en
Adviessysteem (KanVas). Dit
systeem bestaat o.a. uit een
sociogram, leerlingenvragenlijst,
docentenvragenlijst en een breed
scala aan pedagogische adviezen. 2
keer per jaar nemen wij deze
vragenlijsten af en dat is na de
herfstvakantie gedaan. We leggen u
per vragenlijst uit wat deze inhoudt,
wat we met deze informatie (kunnen)
doen en wat de ouder-betrokkenheid
hierin eventueel is.

Kanvas

Twee keer per kaar nemen wij onze
KanVas vragenlijsten af. Na het
invullen van de lijsten maken we
tijdens een teambespreking de
balans op. Vanuit daar maken wij
afspraken betreffende de acties die
vervolgens ingepland worden.

de vragenlijsten komen ook
handelingssuggesties die wij mee
kunnen nemen in de benadering
richting de leerling en de groep.

1.De KanVas vragenlijsten
Leerlingenvragenlijst
Docentenvragenlijst
Alle leerkrachten van groep 1 t/m 8
vullen de docentenvragenlijst in. Per
leerling geven de leerkrachten aan
wat zij, als professional, zien. Hierbij
geven zij aan of ze iets nooit, zelden,
soms, regelmatig of vaak zien. Dit
gaat dan over thema’s als
afhankelijkheid, angst, onrustig
verstorend gedrag, faalangst,
concentratie, motivatie,
zelfvertrouwen, aanspreekbaarheid
op gedrag, agressie en pestgedrag.
Na een algemene lijst kan de
leerkracht aanvullend een vragenlijst
invullen bij een bepaald onderwerp
om zo meer inzicht te krijgen. Vanuit

Alle leerlingen van groep 5 t/m 8
vullen deze vragenlijst in. Elke
leerling doet dit digitaal. In deze
vragenlijst komen o.a. de volgende
vragen aan bod:
•
•
•
•

Ik ben te vertrouwen
Ik kan een ander goed helpen
Niemand vindt mij aardig
Ik roep door de klas

Dit zijn enkele voorbeelden. Zij
geven een waardering van helemaal
waar tot helemaal niet waar. Deze
vragenlijst geeft ook de mogelijkheid
om op onderdelen door te vragen,
mocht het een zorg aangeven.

Vragenlijst Sociale Veiligheid
Alle leerlingen van groep 5 t/m 8
vullen deze vragenlijst in. Elke
leerling doet dit digitaal. De vragen
gaan over veilig voelen in de klas.
Vragen die o.a. aan bod komen zijn:
•
•
•

Mijn klasgenoten lachen mij uit
In onze klas wordt gepest
Kinderen schelden mij uit op
school

Deze vragenlijst wordt met de
schoolscore ook doorgestuurd naar
de inspectie om onze sociale
veiligheid te volgen.

Sociogram
In de groepen 5 t/m 8 is er ook een
sociogram ingevuld. Kinderen geven
hierbij aan de hand van smileys per
leerling aan hoe zij de vriendschap
en de samenwerking waarderen. Na
het invullen kan de leerkracht een
overzicht krijgen hoe elke leerling
door andere groepsgenoten wordt
gezien.

Oudervragenlijst
Deze vragenlijst is qua inzet niet per
definitie gebruikelijk. De vragenlijst
is bedoeld om uw beeld als ouder te
horen over bepaalde onderwerpen.
Mocht de behoefte er liggen vanuit
de leerkracht naar aanleiding van
één van de andere vragenlijsten, dan
kan de leerkracht u vragen deze lijst
in te vullen. Dit kan tevens van u
gevraagd worden ter voorbereiding
van een gesprek. Zo kan er gekeken
worden waar de overeenkomsten en
verschillen zitten in de antwoorden
van u als ouder/ verzorger en school.
In het gesprek zullen wij dan
gezamenlijk kijken welke eventuele
acties genomen kunnen of zouden
moeten worden.

