Feedback geven
Tijdens de Kanjertraining hebben we het gehad over feedback
geven aan elkaar. Hoe kun je op een aardige en respectvolle
manier aan een ander vertellen hoe je vindt dat iemand zich
gedraagt. De kanjertraining heeft het bij feedback geven over
een ‘tip’ en een ‘trap’. Bij een tip geef je iemand op een fijne
manier feedback, een trap is niet fijn om te horen. Wij hebben
afgesproken alleen tips te geven. Ook hebben we het gehad
over feedback in ontvangst nemen. Hoe laat je zien dat je de
ander serieus neemt en hoe neem je feedback in ontvangst
zonder verdrietig of boos te worden.
Omdat het best spannend is om te horen wat een ander van je
vindt, begon onze juf met deze oefening. Wij kregen als vraag:
hoe vind je dat juf Maike het als juf doet in de groep?
Als je het fijn vindt hoe juf het doet in de groep moest je dichtbij
gaan staan. Heb je en tip voor juf ga je in het midden staan, heb
je meerdere tips voor juf dan ga je wat verder weg staan. Er
kwamen allerlei mooie tips en complimenten van de kinderen.
We sloten af met een vertrouwensoefening, waarbij het ons lukte om juf de lucht in te tillen.

Het pettenkwadrant
Het pettenkwadrant is een manier om kinderen feedback op
elkaar te laten geven. Kinderen leggen een steentje neer op
een plek waarmee ze aangeven hoe zij vinden dat diegene zich
gedraagt. Het witte vak geeft aan dat kinderen op een fijne
manier grappig, aardig of de leiding nemen. Komt er een
steentje buiten het witte vak te liggen dan kunnen kinderen aangeven dat iemand te brutaal, te
vervelend grappig of een beetje te bang doet. Het kind wat feedback krijgt zit met zijn rug naar de
klas en mag eerst zelf inschatten hoe hij/zij denkt dat anderen hem of haar zien. Daarna mogen
kinderen die dat willen toe lichten waarom ze hun steentje op een bepaalde plek hebben neergelegd.
De kinderen geven tips aan het kind. Daarna mogen de kinderen hun steentje opnieuw neerleggen
met de vraag ‘waar zou jij je steentje neerleggen als hij/zij wat zou doen met je tips’. Ook het
pettenkwadrant sluiten we weer af met een vertrouwensoefening.

