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Jenaparlement 2020-2021 
Agenda dinsdag 10 november 2020 

12.30 uur-13.30 uur 

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) 

 

Vragen schoolproject 

● Hoe vonden jullie de opening van het project (spelletjesdag|afscheid Alie) 
● afscheid alie liever op veld dan in wijk 
● verkleden leuk 
● toneelstukjes in de groep 
● leuke film 

  Agenda  Wie 

1.  Opening en punten voor de rondvraag  Judith 

2.  Notulen vorige vergadering  
goedgekeurd 

Judith 

3.  Schoolproject: “En toen … ?”  Let op! Voorbereiden in 
de groep 
Zie vragen hieronder 

4.  Pauzes: wat gaat goed en wat kan beter? We 
starten met brainstormen. Jullie bespreken dit 
later ook in de groep. 
Sebas maakt een overzicht 

Judith 

5.  Gezonde traktatie  
Banaan met druiven dolfijn in de zee 

Judith 

6.  Rondvraag: 
Middenbouw leuk dat ze bij elkaar spelen 

 



● accordeon leuk 
● - spellen chaotisch betere voorbereiding uitleg was niet goed tollen was niet duidelijk 

kinderen trokken de tollen slecht materiaal 
● openlucht museum leuk 
● - thema voor verklden lastig heb je niet in huis 
● -onduidelijk te vinden 
● -geen afspraken over wisselen 
● leuker dan een viering 
● spelregels niet uitgelegd door lkr 
● veel kinderen de spekketjes nog niet leuk 
● meer egeilding 
● jammer dat alie weggaat 
●  
● Wat vonden jullie van de aankleding van de school? 
● stemmen: 6 leuk 
● minder 3 
● 1 geen mening 
● niet alle versiering gezien 
●  
● Wat hebben jullie in de groep aan het project gedaan|geleerd? 
●  
● leuk 
● activieiten 
● stoomtrein 
● kroontjespennen en veren 
● olm 
● brrieven schrijven 
● krukas 
● spelletjes 

geleerd 

stamboom 

stoomtrein 

aletta jacobs 

krukas 

les van focus filmen 

 

● Wat ging heel goed? 
●  
● Wat had er beter gekund? 
● Veel onderwerpen weinig tijd dus alle was halfhalf dat is jammer 
● te kort 
● aankleding saai meer thema 
● meer aanc=dacht voor kunstenaar 
● slingers hoger op het plein 
● meer onderwerpen 
● 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 
●  



 


