Beste ouders\verzorgers,
Op dinsdag 30 januari hebben de kinderen van het leerlingenpanel en juf Anita
vergaderd over het les geven.
Ik, Feline van het leerlingenpanel, ga vertellen hoe dat gegaan is.
Daarbij kregen we ook een paar vragen over het les geven.

1. Kun je aangeven welke vorm we meer zouden kunnen toepassen en waarom je
dat belangrijk vindt? Weet je ook hoe we het dan zouden toepassen?








Aardrijkskunde , geschiedenis , drama en de projecten was 4x opgeschreven.
We vonden het ook leuk als er speurtochten met opdrachten komen,
Als er meer met wisbordjes gewerkt wordt,
En een taakbrief met verschillende opdrachten
Ook werd er aangegeven dat de gymlessen langer mochten
en meer excursies en digibord lessen in 2 talen
en meer doen bv. bij meten

2. Wat zouden jullie willen leren over het gebruik van computers en social-media?
Hoe zouden we jullie dat moeten gaan leren

-

lessen programmeren
probleempjes oplossen
lessen van experts
meer computers + software
3D printer
lessen computervaardigheden bv. video monteren, presentaties maken

3. bij de creamiddagen werken we groep doorbrekend. Hoe ervaren jullie dat?
 Meer eigen keuzes kunnen maken
 Ook werd er gezegd dat er wel meer ‘jongensdingen’ mochten komen
 Meer koken
 Het is leuk dat je met anderen samen werkt!
 Leuk om ook leerzame dingen te doen
 We vinden het ook leuk dat het cluster doorbrekend is.
 Teken dag met jongens en meisjes opdrachten

4. bij welke vakken zou je nog meer groep doorbrekend willen werken en waarom?
Hoe zullen we dat moeten organiseren?









Gr.8a en gr. 8b met quizzen samenwerken
Gymlessen en sportactiviteit
Bij taal rekenen Engels project deuren open
Materiaal bv. liters water met anderen groepen
Ster 1, 2 en 3 bij elkaar met rekenen
Rekentijgers bij elkaar voor uitleg
Muziek met anderen clusters

Dit hebben wij besproken.
Namens allen kinderen van het leerlingenpanel en juf Anita nog een fijn schooljaar.

