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Tijdens de Kinder-MR-vergadering hebben de kinderen die afgevaardigd zijn van hun klas en meester 
Jeffrey een aantal vragen besproken. Hieronder het verslag van dit gesprek.  
 
Hoe vinden de kinderen het werken met de chromebooks? 
De kinderen van groep vijf tot en met acht verwerken onder andere rekenen, taal en spelling met een 
chromebook. De andere groepen maken bij bepaalde lessen gebruik van chromebooks. De jongens 
en meisjes geven aan dat ze het fijn vinden om met een chromebook te werken. Zij vinden het prettig 
om niet meer zoveel te schrijven. Hierdoor hebben de leerlingen minder last van hun handen. De 
kinderen geven aan dat het programma zelf nakijkt. Hun meester of juf kan instellen hoe vaak ze een 
opdracht opnieuw mogen maken. Als ze klaar zijn met een opdracht, dan zien ze meteen hoe de 
opdracht is gemaakt. Dit vinden de kinderen fijn.  
De jongens en meisjes geven aan dat de chromebooks soms geen verbinding maken. Dit komt 
doordat de wifi het niet goed doet. Meester Jeffrey geeft aan dat een bedrijf heeft gezorgd voor een 
tijdelijke oplossing en half november gaat ditzelfde bedrijf op beide locaties een nieuw wifinetwerk 
aanleggen dat probleemloos zou moeten werken.  
De kinderen geven aan dat de methode van Taal op maat het gemaakte werk 
soms niet registreert. Meester Jeffrey geeft aan dat hij en juf Trea contact 
hebben met de uitgever om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Een 
aantal kinderen geeft aan dat zij hoofdpijn krijgen van het kijken naar het 
scherm. (Toevoeging voor de lezer: Informatie over digitaal verwerken. ) 
 
Meester Jeffrey is na de vergadering in gesprek gegaan met de klas waar de 
leerlingen in zitten die last van hoofdpijn hebben. Er zijn drie kinderen die hier 
last van hebben. Een medeleerling gaf de tip om het licht van het scherm wat 
minder hoog te zetten. Dit gaan de kinderen uitproberen. De kinderen en 
meester Jeffrey waren het samen erover eens dat het verwerken met de 
Chromebook erg fijn is en dat de kinderen hierdoor goed kunnen leren. 
Meester Jeffrey vertelde dat de kinderen later in hun beroep ook veel te maken krijgen met het werken 
met een computer. De een zal de hele dag achter een scherm werken en de ander op momenten. 

https://sabvanegmond.csgdewaard.nl/onze-school/onderwijsinnovatieproces/fase-3-ict-innovatie


Meester Jeffrey heeft met de kinderen die aangeven dat ze last hebben van hoofdpijn afgesproken dat 
ze gaan kijken wat het effect is van het minder fel zetten van het beeldscherm. Als de kinderen 
hoofdpijn houden, dan gaan de kinderen dit aangeven en zoekt meester Jeffrey samen naar een 
oplossing.  
 
Hoe vinden de kinderen het gebruik van de werkbakken? 
De kinderen geven aan dat zij de bakken fijn vinden werken. Ze kunnen hun spullen gemakkelijk mee 
nemen naar de gekozen werkplek. Volgens de jongens en meisjes waren hun kastjes eerst vaak een 
rommeltje. Met een bak gaat dit beter. Dit komt doordat de bak uitnodigt om geordend de spulletjes op 
te ruimen.  
De kinderen geven aan dat de bak iets groter zou mogen zijn. Daarbij vinden ze een hoger handvat 
prettig, omdat de kinderen dan de bak beter kunnen dragen. Meester Jeffrey geeft aan dat hij deze 
tips meeneemt bij het bestellen van nieuwe bakken. 
 
Hoe vinden de kinderen het werken met de weekplanning? 
De kinderen geven aan dat ze het fijn vinden om een overzicht te hebben van al het werk. Ze vinden 
het prettig om zelf hun werk te kunnen plannen. De leerlingen vinden dat er te veel werk op de 
planning staat. Hierdoor krijgen ze niet altijd alles af. De kinderen vinden het leuk als er wat meer 
afwisselende opdrachten op de weekplanning komen te staan. Informatie over de weekplanning.  
 
Hoe vinden de kinderen het werken op de leerpleinen? 
De kinderen vinden het leuk. Ze kunnen kiezen waar ze willen werken. Veel jongens en meisjes 
maken gebruik van het leerplein. Soms vinden ze dat er te weinig plek is. De kinderen vinden dat 
hiervoor een oplossing gezocht moet worden. De leerlingen vinden dat er stiller gewerkt moet worden 
op het leerplein. Volgens de kinderen moeten ook de leerkrachten zich aan de regel houden en 
zachtjes overleggen. informatie over de leerpleinen.  
 
Hoe vinden de kinderen 
de kooklessen? 
De kinderen vinden de 
kooklessen heel erg leuk. 
Ze geven aan dat ze niet 
kunnen wachten tot ze 
weer aan de beurt zijn. 
Een aantal kinderen in 
groep acht vindt dat de 
opdrachten moeilijker 
gemaakt mogen worden.  
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Hoe vinden de kinderen de groenstrook aan de Sportlaan? 
De kinderen vinden de groenstrook erg leuk. Veel jongens en meisjes gaan er naartoe. De leerlingen 
vinden het soms te druk. Meester Jeffrey geeft aan dat er plannen zijn om de groenstrook uit te 
breiden. Dit vinden de kinderen fijn. De kinderen geven aan dat ze het prettig vinden als de 
leerkrachten tijdens de pleinwacht meer rondlopen. Op deze manier zijn de leerkrachten sneller 
bereikbaar zijn als er iets is. Volgens de kinderen staan de leerkrachten nu vaak bij elkaar.  
 
Wat willen de kinderen nog meer bespreken? 
Volgens de leerlingen beweegt de stang van het klimrek aan de Sportlaan. Meester Jeffrey geeft aan 
dat hij hier iemand naar laat kijken. Daarnaast geven de kinderen aan dat de lichten in de wc’s bij de 
bovenbouw het niet doen. Meester Jeffrey belooft ook hiernaar te kijken.  
 
 


