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Vandaag hebben we met elkaar gesproken over het innovatieproces, het schoolplein, fietsen 
op het plein, verbeterpunten voor op de leerpleinen, het voorbereiden van de Kinder-MR in 
de klas.  
 
De volgende kinder MR is op donderdag 31 mei.  
 
Wat is er besproken? 
 
Innovatie 
 
Meester Jeffrey vertelt over de volgende stap in het innovatieproces. Tot nu toe werken de 
kinderen op de leerpleinen en dit vinden ze erg leuk. De verschillende werkplekken zijn fijn. 
In de volgende fase gaan we werken met een weektaak. Meester Jeffrey legt uit wat een 
weektaak is en wat hierop staat. De kinderen geven aan dat ze het werken met een 
weektaak nuttig vinden. Ze vinden het leuk dat ze zelf mogen plannen en 
keuzemogelijkheden hebben. Ook vinden de kinderen het leuk dat er opdrachten op komen 
te staan voor praktische vakken.  
 
Meester Jeffrey vertelt over de plannen voor een carrousel moment in de week met 
creatieve vakken. De kinderen hebben hier heel veel zin in.  
 
Meester Jeffrey vraagt de kinderen om mee te denken over de organisatie van het gebruik 
van de Chromebooks. De kinderen geven aan dat ze willen proberen dat iedereen in de unit 
gewoon een Chromebook kan pakken en dat je deze dan een vaste tijd kan gebruiken. Het 
zou mooi zijn als er een soort timer is die afloopt. Mocht het niet goed werken dan willen de 
kinderen van de klassen samen overleggen hoe ze dit kunnen oplossen. Meester Jeffrey 
geeft aan dat hij de ideeën meeneemt en bespreekt met de juffen.  

https://www.youtube.com/watch?v=dkYUC-j2MNU


 
Meester Jeffrey vraagt hoe de kinderen het zouden vinden als we de vakken digitaal gaan 
verwerken i.p.v. in een werkboekje. De kinderen geven aan dat ze dit heel fijn zouden 
vinden. Ze hebben dan wel allemaal Chromebook nodig en daarnaast is het prettig om een 
schrift te gebruiken. De kinderen vragen of dit niet te duur is. Meester Jeffrey zegt dat hij wil 
gaan kijken of het digitaal verwerken echt wenselijk is en of het mogelijk is om voor alle 
kinderen een Chromebook te kopen.  
 
Plein 
 
Meester Jeffrey vertelt dat de fietsenrekken in Poortwijk zijn verzet. De kinderen vinden dit 
fijn, want er is meer ruimte op het plein. Meester Jeffrey vertelt dat hij in overleg met de 
Klinker bezig is om te kijken of de voetbaldoeltjes op de plaats van de fietsenrekken kunnen 
worden geplaatst. Daarnaast willen we graag een paar bomen voor schaduw, een grotere 
zandbak en touwen bij de omhoogstaande boomstammen, zodat we hierop kunnen 
klimmen.  
 
Aan de Sportlaan is het 90 % zeker dat we het stukje groen achter de school mogen gaan 
gebruiken. Meester Jeffrey heeft al contact met Hoeksche Waard Landschap om een 
natuurlijk afscheiding te gaan maken. Meester Jeffrey vertelt dat we op dit groene stuk dan 
misschien dieren kunnen gaan houden. De kinderen vinden dit erg leuk, maar maken zich 
zorgen over dat er wel voldoende voorzichtig mee om wordt gegaan.  
 
Meester Jeffrey vraagt hoe de kinderen het zou vinden als er voor iedere klas een bak is met 
spullen om mee te spelen op het schoolplein.De kinderen vinden dit fijn. De kinderen kunnen 
dan zelf verantwoordelijk zijn voor deze bak. Het is belangrijk om samen afspraken te maken 
wat te doen als er spullen kwijtraken of kapot gaan. Op deze manier kunnen we ervoor 
zorgen dat de bakken compleet blijven. Meester Jeffrey geeft aan dat hij het belangrijk vindt 
dat de kinderen zich niet vervelen op het schoolplein. Het zou goed zijn als iedere klas 
voordat ze naar buiten gaan afspraken maakt over wat ze gaan doen in de pauze.  
 
Fietsen op het plein 
 
De kinderen van de bovenbouw zouden graag willen dat de kinderen van de lage groepen 
hun fietsen netter neerzetten. Soms kunnen ze er niet goed door. Meester Jeffrey geeft dit 
door.  
 
Verbeterpunten 
 
De kinderen geven aan dat ze het fijn vinden om op de leerpleinen te werken. Soms houdt 
iemand zich niet aan de afspraken over het gedrag wat verwacht wordt. De kinderen willen 
graag dat de juffen strenger zijn tegen kinderen die zich niet rustig gedragen. Meester 
Jeffrey geeft aan dat hij dit zal bespreken met de juffen.  
 
Voorbereiden van de Kinder-MR 
 



De kinderen geven aan dat ze soms vergeten om met de klas de Kinder-MR voor te 
bespreken. Meester Jeffrey geeft aan dat hij de kinderen zal helpen herinneren en het aan 
de juffen en meester zal doorgeven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


