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Jenaparlement 2020-2021
Notulen dinsdag 5 januari 2021

12.30 uur-13.30 uur via Classroom
Deelnemers:

Aanwezig: Udo (Anke|Anke), Sid (Nikki), Morris
(Manna|Annemiek), Leah (Jacqueline|Anke), Fayette (Paula),

Thomas (Wilma|Daniek),  Tara (Jacqueline), Juul (Brigitte|Daniek),
Judith (voorzitter) en Sebas (notulist)

Afwezig: Yannick (Dennis) en Lara (Christian),

1. Opening en rondvraag

Judith opent de vergadering er zijn geen rondvragen.

2. Notulen vorige vergadering (10 november 2020)

De notulen worden goedgekeurd.

3. Rondje langs de deelnemers

● Judith vraagt aan iedereen hoe het met ze gaat nu we weer in een
lockdown zitten. Met de meeste kinderen gaat het redelijk goed. Ook het
online werken gaat goed, het gaat al makkelijker dan de vorige keer. Wel
lijkt het of de WIFI slechter werkt deze keer.

● Tara is er deze keer voor het laatst bij.



4. Buitenspel

Er is niet in alle groepen nagevraagd hoe het met het buitenspelen gaat. Dit
kwam vooral omdat de vraag wat laat kwam en er natuurlijk nog geen school is
geweest.

De volgende opmerkingen worden gemaakt:
● Door de buitenspeelkaarten wordt er ook veel opgelost.
● Stoeien met elkaar blijft lastig, dit wordt al snel niet meer leuk en ontstaat er ruzie.
● Je kunt beter zoeken naar kinderen die hetzelfde spel willen spelen.
● Je moet ook wel zelf initiatief nemen!

5. Thuiswerk

Het gaat niet overal goed met de boeken.
Zijn er afspraken over het nakijken? Voor de BB staan de nakijkboekjes in de
classroom. Judith vraagt na of dit ook bij de MB zo is.
Kan de weektaak iets minder chaotisch?

6. Is er nog wat uitgekomen met de WC’s?

● Judith geeft aan dat zij door de drukte dit nog niet heeft besproken met
het bestuur. Het staat nog steeds op haar agenda. In de volgende
vergadering zullen we het hier weer over gaan hebben.

7. Afsluiting

Judith bedankt iedereen voor hun aandacht en vind het fijn dat de kinderen zo
betrokken zijn. Dat is belangrijk want tenslotte moeten we het samen doen!

_____________________________________________________________________________



Jenaparlement 2020-2021
Notulen dinsdag 21 januari 2021

13.00 uur-14.00 uur via Classroom
Deelnemers:

Aanwezig: Udo (Anke|Anke), Sid (Nikki), Morris
(Manna|Annemiek), Leah (Jacqueline|Anke), Fayette (Paula),

Thomas (Wilma|Daniek),  Tara (Jacqueline), Juul (Brigitte|Daniek),
Yannick (Dennis) en Lara (Christian),

Judith (voorzitter) en Sebas (notulist)

Deze ingelaste vergadering is op verzoek van de leden van het Jenaparlement.
Ze vinden het fijn om betrokken te blijven. Afgesproken wordt dat de
vergaderingen wat vaker worden ingelast als de lockdown toch weer langer
gaat duren. Merendeel van de leden heeft in de klas kunnen bespreken hoe het
nu gaat met iedereen en met de lessen. Veel groepen trekken dezelfde
conclusies en zijn positief over hun stamgroepleider.

1. Opening en rondvraag

● Judith opent de vergadering.

2. Open gesprek

● We hebben een open gesprek over wat gaat goed, wat kan beter
en wat gaat niet goed.

● De groepen geven aan dat er al veel verbetering is na de vorige
lockdown. De volgende op- en aanmerkingen worden gemaakt:

● Het thuiswerken bevalt de een wat beter dan de ander. Het grote
voordeel is dat je niet hoeft stil te zitten en niet stil hoeft te zijn. Je
bent ook meer bij je naaste.

● Het grote nadeel is dat niet iedereen de ruimte heeft om rustig te
werken. Soms zit je met meerdere in één ruimte en dan is het moeilijk
om je te concentreren.

● Er mag meer balans komen tussen veel en weinig werk. Soms heb je
heel veel te doen en soms doe je bijna niets.

● De MB geeft aan dat wanneer je klaar bent met je werk je verder
geen opdrachten hebt; dat is jammer.

● De kinderen die in de extra ondersteuning zitten ervaren dit als heel
erg prettig. Alleen de tijden van bijvoorbeeld pauzes zijn niet
helemaal goed afgesteld op elkaar.



● Je ziet de andere jaargroepen nu een stuk minder dat is wel jammer.
● Als je al klaar bent met je werk moet je vaak te lang wachten dat is

niet fijn.
● De instructies zijn echt veel beter dan de vorige keer!
● Het is wel heel veel werk voor de derdejaars. Zij hebben nog heel

veel begeleiding nodig en dat kan nu niet altijd.
● Fijn dat iedereen op tijd is!
● Het inleveren bij de BB is niet altijd duidelijk, vooral niet als je een

briefje voor de camera moet houden dat is lastig. Kan dat anders?


