Brainstormverslag Onderwijsvisie - Dongen
het ontwikkelen van een nieuwe
Momenteel werkt de gemeente aan
graag van jongeren zelf weten
onderwijsvisie. Hiervoor willen zij
zijn de Adviesvangers van het
wat voor hen belangrijk is. Daarom
vraag:
Jeugd, aan de slag gegaan met de
Jongerennetwerk – Samen met de

school
Wat zijn manieren, ideeën of acties die
grijk is?
kan doen zodat jij kan leren wat belan

In twee brainstormsessies hebben
leerlingen van Basisschool de
Noorderpoort en scholieren van het
Cambreur College meegedacht.
Voor de gemeente Dongen is het bela
ngrijk om te weten wat voor jongeren
belangrijk is op school. Nu en in de
toekomst.
Begin april 2019 presenteren we de

uitkomsten aan de wethouder ond
erw

ijs.

CAMBREUR C

O
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9 jongeren va
n het VWO Tw
eetalig
Adviesvangers
: Ali & Cees

De TOP-ADVIEZEN zijn:
BASISSCHOOL NOORDERPOORT
20 deelnemers uit groep 7
adviesvangers: Daniek & Ferry

Meer pauzes en meer gym
In de pauzes spelen we altijd buiten en dat is
gezond voor je hersenen. Gym is ook een manier
om actief bezig te zijn. Als we meer buiten spelen
of gym hebben zijn we meer moe en kunnen we
beter rustig op een stoel zitten.

Meer Engelse games
De meeste kinderen doen heel graag games
op de computer, ipad of telefoon. Als
iedereen games in het Engels mag doen is het
plezieriger om op die manier Engels te leren.
Je hoeft dan ook niet op elkaar te wachten.
Bij klassikaal uit een boek leren is dat wel zo.
In het via games leren kan iedereen
zijn eigen tempo aanhouden.

Muziek tijdens de les luisteren
Als je tijdens de les muziek mag luisteren dan kun je je
beter concentreren. Als je muziek op je hoofd hebt, ben
je meer afgesloten van de rest van de klas en de drukte.
Voor sommige leerlingen is dat erg fijn. Zo kunnen zij
zich beter met hun eigen werk bezig houden
en ook hebben ze het eerder klaar.

Nieuwe methodes
Omdat we op school veel oude
methodes hebben, leren we minder
omdat ze minder motiverend zijn.
Nieuwe methodes met nieuwe spullen
kunnen de lessen leuker maken en dan
gaan we beter werken.

*		De volledige adviezen lees je in de brainstormverslagen
**		De Adviesvangers van de regio Hart van Brabant zijn jongeren die zijn getraind om leeftijdsgenoten op
creatieve wijze uit te dagen, mee te laten denken, ideeën aan te dragen en hun mening te geven over vragen
uit de regio. Adviesvangers is een instrument van het Jongerennetwerk-Samen met de Jeugd. Nieuwsgierig?
Mail naar aanjager jongerenparticipatie Cees Thomassen (cees.thomassen@tilburg.nl)

Samenwerkingskracht
Meer projecten op school waarin je moet
samenwerken met anderen is belangrijk omdat
je veel kunt leren van samenwerken.

Cijfersysteem & Technica
Dit zijn eigenlijk twee adviezen bij elkaar. Met Technica
bedoelen we dat leerlingen veel met hun telefoon bezig
zijn en dat het heel handig zou zijn als de school daarop
kan aansluiten. Het andere advies gaat over het
cijfersysteem. Het werkt namelijk erg demotiverend om
onvoldoendes te halen en waarom wordt je getoetst als
de toets er is en niet wanneer jij er klaar voor bent?

Meer vrije tijd!
Omgaan met andere kinderen is net zo
belangrijk als school. Je leert namelijk ook
veel van je sociale leven.

Eerder vakken kiezen op basis van beroepen
Het idee is dat je zo vroeg mogelijk goede uitleg
krijgt over welke vakken er bij welk beroep
horen, zodat je weet waarom je de lesstof krijgt
en wat je er later mee kunt doen.

