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Jenaparlement 2020-2021 
Notulen dinsdag 10 november 2020 

Deelnemers: 

                Udo (Anke|Anke), Sid (Nikki), Morris (Manna|Annemiek), Leah 
(Jacqueline|Anke), Fayette (Paula), Yannick (Dennis), Thomas afwezig Emmet 

valt in(Wilma|Daniek),  Lara (Christian), Tara (Jacqueline), Juul 
(Brigitte|Daniek), Judith (voorzitter) en Sebas (notulist) 

1. Opening en punten voor de rondvraag 

De vergadering wordt geopend er is 1 rondvraag. 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen worden goedgekeurd. 

3. Evaluatie schoolproject “En toen? ..”: 

Hoe vonden jullie de opening van het project (spelletjesdag|afscheid Alie) 

● afscheid Alie liever op veld dan in de wijk 
● Het verkleden is leuk 
● Accordeonorkest was leuk 
● Spellen chaotisch betere voorbereiding uitleg was niet goed tollen was niet duidelijk 

kinderen trokken de tollen kapot slecht materiaal! 
● Openluchtmuseum leuk en leerzaam 
● Thema voor verkleden lastig heb je niet in huis 
● Nummers van spellen onduidelijk te vinden 
● Geen afspraken gemaakt over wisselen 
● Leuker dan een viering 
● Spelregels niet uitgelegd door lkr 
● Veel kinderen vonden de spelletjes niet leuk 
● Meer begeleiding tijdens de spelletjes 
● jammer dat Alie weggaat 

Wat vonden jullie van de aankleding van de school? 

● Stemmen: 6 leuk, minder 3, 1 geen mening 
● Niet alle versiering en aankleding gezien omdat we alleen maar op ons eigen stukje 

mogen komen 

Wat hebben jullie in de groep aan het project gedaan|geleerd? 



● Leuk 
● Leuke activiteiten 
● De stoomtrein was boeiend (BB) 
● Veel kroontjespennen en veren (MB) 
● Bezoek Openluchtmuseum was leuk! 
● We hebben veel brieven geschreven 
● Veel spelletjes geleerd 
● We hebben een stamboom gemaakt (MB) 
● We hebben geleerd over Aletta Jacobs (BB) 
● We hebben een les van Focus gehad maar door corona konden we dat niet zien (BB) 

Wat ging heel goed? 

● We mochten veel samenwerken (MB) 
● Leuk onderwerp 

Wat had er beter gekund? 

● Veel onderwerpen weinig tijd dus alle was half half dat is jammer (BB) 
● Te kort 
● Aankleding saai meer thema 
● Meer aandacht voor kunstenaars 
● Slingers hoger op het plein 
● Meer onderwerpen 
● Volgende keer moeilijker de meeste dingen wisten we al! 

Op welke manier hebben jullie het project afgesloten? 

● Jammer niet naar focus 
● Paula heeft alles gefilmd en gedeeld met ouders 
● Presentatie met muurkrant 
● We hebben niets gedaan het was ineens klaar 

 
4. Pauzes: Wat gaat goed wat kan beter. Later bespreken in de groep. 

Zie punt 7 (sheets) beneden. 

5. Gezonde traktatie 

Judith heeft druiven en bananen laten kopen en twee kinderen uit de bovenbouw 
hebben er een dolfijn in de zee van gemaakt. 

6. Rondvraag 

Er is geen echte rondvraag maar de kinderen van de middenbouw willen wel zeggen 
dat het fijn was om weer even met de oude stamgroep samen te spelen. 

7. Brainstorm Pauzes 



 

 

7. Pauze (Goed bespreken in de groepen!!!!) 

Goed 

● Samen spelen 
● Bijna niemand is meer alleen 
● Leuke speeltoestellen 
● Veel speelruimte 
● Fijn als iemand pijn heeft dat een ander helpt 
● Er wordt goed verdeeld 
● Er is genoeg om te doen 
● Het is heel groot 
● Er wordt minder oorlogje gespeeld Daarom is er ook minder ruzie 

Beter 

● Geen bovenbouwers bij de witte goals 
● Vaker spelen op H2O 
● Er moeten meer pleinwachten komen  
● We willen meer plek om op het veld te lopen 
● Op dinsdag moet er in het Survivalbos weer worden ingeleverd 
● Het voetballen moet echt beter 
● De Pleinweg moet beter opletten 
● Er moet meer groen op het plein is alleen maar steen 
● Beter letten op Pesten 
● De kleuters worden soms omver gerend en dan doet de pleinwacht niets 
● Er is te weinig pleinwacht 
● Meer toezicht houden en en niet alleen maar handje geven en sorry zeggen 
● De 10 gouden regels moeten vaker in de groep besproken worden 
● Kinderen kunnen soms ook zelf ruzies oplossen 
● Niet met andermans spel bemoeien 
● Iedereen moet echt op dinsdag de spullen inleveren 

Idee 

● Opletten dat er geen bouw bovenbouwers bij de Witte goals komen 



●  Meerplein wacht 
●  een vaste pleinwacht bij het voetballen?  

 


