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Aanwezig: 

Milo van der Meijden en Fenna Marijnissen  uit groep 5. 

Noud de Kock en Trèse de Jong uit groep 6. 

Siem Donker en Phileine Hulscher uit groep 7. 

Timo van der Velden en Jasmijn Ribbers uit groep 8. 

Juffrouw Marie-Antoinette 

 

AGENDA en NOTULEN 

 

1 Het kiezen van de respectvolle leerling. 

We nemen tijd om in tweetallen te onderzoeken wie in aanmerking komt voor het 

respectbandje. 

We maken gebruik van de mindmap ‘respect’. 

Ook kijken we op de respectmuur.  

Na de tweepraat noteren we per klas trefwoorden om later een verhaal te kunnen maken 

over de respectvolle klasgenoot. 

 

2 Nieuwe methode BLINK  

We overleggen hoe er in iedere groep gewerkt wordt met de nieuwe methode BLINK. 

Het is leuker dan de vorige methode. Ook TOPO-master is ideaal doordat het digitaal is. 

Het werken met de laptops geeft plezier. In groep 8 hebben ze nu een opdracht mee 

gekregen voor thuis. Een portret maken van jezelf in vroegere tijden. Thema: 

‘wereldster’. Is TOPO-master in groep 8 al aan bod gekomen? 

 

3 Rollen in de vergadering 

We bespreken de rol van voorzitter en de rol van notulist. 

Phileine en Jasmijn willen wel notuleren. Phileine deze keer. Jasmijn de volgende 

vergadering. Het voorzitten is nog lastig, maar de volgende keer mag iemand het 

proberen met een beetje hulp van juf M-A. 

 

4 Onderzoekend leren en presenteren 

We wisselen informatie uit over presenteren. 

Wat vinden we van presenteren? Presenteren als ‘toets’? 

Waarom is presenteren een belangrijke vaardigheid? 

De leerlingen spreken uit dat het leren presenteren je lef, durf oplevert. Daarnaast groeit 

het zelfvertrouwen. En door het presenteren moet je je goed voorbereiden en ga jezelf 

meer onderzoeken en uitzoeken. Het is belangrijk informatie te delen via het woord in 

plaats van altijd via het opschrijven.  

 

5 De innovatiewand 

Samen kijken we naar de innovatiewand. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen naar deze 

wand kijkt en dan ziet wat er op school gebeurt of geleerd wordt? 

De leerlingen vertellen dat foto’s beter werkt dan woorden. 

Ze gaan bedenken wat zij de volgende keer bij kunnen dragen. 

  

 
Notulen door Phileine en MAM 


