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1. WELKOM  
 Alle kinderen zijn aanwezig! 
 
2. Speelplaats: We hebben nu een nieuw speeltoestel en goaltjes. Ook 

wordt het fietsen-tuinhuisje verplaatst, zodat de kleinere kinderen vaker 
gebruik hiervan kunnen maken. Er komen ook nog nieuwe fietsjes aan. 
Wat vinden jullie nu van de speelplaats? En hoe gaat het met buiten 
spelen? Voor het voetballen gaan we tijdens de vergadering een 
voetbalschema maken. 

 
 Het nieuwe speeltoestel en de goaltjes bevallen prima bij alle kinderen. 

Het buiten spelen gaat goed. Als je uit het speeltoestel valt, val je op het 
kunstgras met zand. Dit zand wordt jaarlijks ververst, zodat de demping 
blijft en je val wordt opgevangen. Dit doet het bedrijf zelf. Het zand heeft 
dus een belangrijke functie. 

 
 We spreken af voor het voetbalschema op de ochtenden: 
 Groep 3-4 op de dinsdagen en donderdagen 
 Groep 5 t/m 8 op de maandagen, woensdagen en vrijdagen. 
 Groep 5-6 heeft maar weinig kinderen die willen voetballen en zij doen 

liever met de grotere kinderen mee. Deze vinden dat geen probleem, 
want zo hebben zij een extra voetbalactiviteit in het schema. 

 
3. Chromebooks 

Deze week worden de chromebooks geleverd. FIJN! De tablets werken 
steeds moeizamer. In groep 8 hebben ze deze week een test met een 
nieuwe eindtoets gedaan. We zijn benieuwd naar de ervaringen. Dus 
voor groep 8: 



- Wat vonden jullie van route 8? 
- Wat vinden jullie van de vragen? 
- Vind je papier of digitaal fijner? 
- Hoe vind je het dat de vragen (het niveau) worden aangepast 

naarmate je vragen fout of goed beantwoordt? 
 
Route 8 is fijn gegaan. De meeste kinderen vinden digitaal toetsen het 
prettigst. Enkele kinderen twijfelen, want… 
- wat als de wifi uitvalt? 
- soms klik je te snel op het verkeerde kruisje en dan klik je het 
programma weg. Dan moet je weer alles opstarten en dat duurt lang. 
- de teksten van begrijpend lezen waren lang en veel. Daarna komen pas 
de vragen. Dit heeft Cito echter ook en heeft te maken met de 
moeilijkheidsgraad. 
- Soms, ook bij Cito, worden er vragen gesteld die je nog niet in de klas 
hebt gehad. Dat klopt. Iedere cito-toets heeft zo een aantal vragen. Deze 
vragen zijn er om te achterhalen of je instructie nodig hebt of dat je het al 
zelf aankunt. Dit zijn ook de moeilijkste vragen. 
- het is fijn voor de kinderen die het moeilijk vinden dat de 
moeilijkheidsgraad van vragen worden aangepast. Het digitale systeem 
zorgt er zo voor dat je vragen krijgt op jouw niveau. Dat betekent echter 
ook dat wanneer jij steeds vragen goed beantwoordt de vragen 
moeilijker worden. Dit vinden de kinderen niet altijd fijn. ‘Dan doe je het 
goed en krijg je moeilijkere vragen. Daar hebben we niet altijd zin in’. Het 
is extra belangrijk dat dit goed wordt uitgelegd, zodat de motivatie 
aanwezig blijft. 
 

4. Alles-in-een groep 4 
 Deze vraag is voor groep 5 en voor groep 4. Sinds vorig jaar doet groep 4 

mee met alles-in-1. In de middaguren gaan zij naar boven om te leren 
over verschillende thema’s. Wat vinden jullie hiervan? Wat vinden jullie 
goed gaan en wat vinden jullie nog moeilijk om te doen? 

 
 De kinderen van de groepen 4 en 5 (want groep 5 had dit vorig jaar) 

hebben dezelfde ervaringen. Ze vinden het erg leuk om te doen, want je 
voelt je al ‘groter’ als je naar boven mag. Het is ook heel leuk om te doen, 
want je leert veel nieuwe dingen. De extra info is moeilijk. Er worden 
lastige vragen gesteld en die moet je opzoeken. Dat kost tijd. Je leert er 
wel heel veel van. Ook moet je eraan wennen dat er meer juffen zijn, niet 



alleen de juffen van groep 3-4. Oh en de stoelen zitten raar, maar we 
weten eigenlijk niet waarom.  

 
 Juf Christa vertelt dat de school op zoek is naar een nieuwe methode. 

Daarbij kijken we of we groep 4 nog laten aansluiten of niet. Als het niet 
zo is, dan krijgen zij in de eigen groep de lessen. De kinderen geven aan 
dat als zij mochten kiezen toch graag naar boven willen, want het is wel 
heel leuk.  

 
 
 


