Resultaten Adviesvangers
Gemeente Dongen - Onderwijsvisie
De gemeente Dongen is
bezig met het
ontwikkelen van een
nieuwe visie op
onderwijs. Hiervoor willen
zij graag van jongeren
weten wat voor hen
belangrijk is.
Op ongeveer hetzelfde
moment kreeg de
gemeente een brief van
een van de leerlingen van
het Cambreur College met
de dringende vraag om
het onderwijs leuker en
interessanter te maken.
Deze leerling zegt dat hij te weinig leert op school en dat het tegenwoordig belangrijker is
om dingen te leren zoals creatief zijn en kritisch denken. De gemeente Dongen is ook
benieuwd wat andere jongeren van het onderwijs vinden. Ze willen graag weten wat voor
hen belangrijk is op school, nu en in de toekomst. Op 24 januari 2019 hebben we een eerste
brainstorm gehouden op het Cambreur College.
Dit verslag gaat over de tweede Adviesvangers brainstorm die we op 21 februari hebben
gehouden op basisschool Noorderpoort. In groep 7 van Noorderpoort zitten 20 kinderen in
de leeftijd van 10 tot 12 jaar.
Aan de hand van een centrale vraag hebben we verschillende adviezen opgehaald en in dit
verslag lees je o.a. de uitwerking van de vier beste ideeën. Deze vier zijn een combinatie/verzameling van een aantal afzonderlijke ideeën die veel op elkaar lijken. Deze vier topadviezen zijn door een deel van de groep nader uitgewerkt en gepresenteerd aan de rest.
In de brainstormsessie zit ook een moment dat alle deelnemers op alle adviezen belangrijkstickers mogen plakken. Dit geeft weer een ander beeld bij het geheel. De prioritering van
alle adviezen lees ook in dit verslag.
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De centrale vraag was:

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

Gegevens van brainstorm-bijeenkomst:
Datum:
Deelnemers:
Locatie:
Adviesvangers:

21 feb 2018
20 kinderen van KBS Noorderpoort in Dongen
Noorderpoort
Ferry & Daniek
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Top-Idee:

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.
Om dit idee uit te voeren moeten we eerst
met alle andere kinderen praten om te
horen wij zij er van vinden.
Binnen deze groep staat ook het idee dat er
meer activiteiten tijdens het overblijven
mogen komen. Door actiever te zijn bij het
overblijven ben je daarna ook makkelijker
geconcentreerd als de les weer begint.

Top-Idee:

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 t.o.v. klassikaal uit een boek
leren. Iedereen kan zijn eigen tempo aanhouden.
Naast het feit dat een game veel leuker is om te
doen leer je ook nog beter Engels omdat je het
meteen moet toepassen. Om dit idee uit te voeren
moet de school de spullen kopen die nodig zijn om
de games op te doen.
In deze groep zat ook het idee Duits. Enkele
leerlingen gaven aan graag Duits te willen leren en
niet enkel Engels.
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Top-Idee:

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 ze zich beter met hun eigen
werk bezig houden en hebben ze het eerder klaar.
Opvallend bij dit idee is dat dit idee veel
‘belangrijk’ stickers kreeg. In de laatste brainstorm
ronde werd dit idee zeer hoog gewaardeerd door
de leerlingen.

Top-Idee:

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.
In deze groep werd ook genoemd dat je telefoon
gebruiken in de les leuk zou zijn en een enkeling
noemde geschiedenis op school.

4

Een aantal andere adviezen hebben niet de TOP 4 gehaald maar we vermelden ze hier onder
toch kort even:
Veel kaas eten was min of meer een grap van enkele leerlingen.
Wel paste kauwgom in de klas daarbij omdat het beide over eten
gaat. De leerlingen gaven aan dat je van kauwgom betere
concentratie krijgt.

Met maatjes werken werd als idee
ingebracht maar kreeg niet veel bijval in de
brainstorm-stappen er na. Opvallend omdat
dit punt in de brainstorm op wel bij de topadviezen hoorde.

Meer moeilijke sommen werd door één enkele leerling
genoemd. Hij gaf aan daardoor meer uitdaging en meer
plezier in de les te hebben.
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Een paar leerlingen gaven aan moeite te hebben
met het feit dat je bij veel lesstof en/of toetsen
goed moet kunnen lezen. Hulp bij de opgaven is
dan gewenst. Ook werd het idee ‘geld sparen
voor arme mensen’ opgehangen.

Opvallend was ook het feit dat
het idee’ iets meer tijd voor de
vakken die je leuk vind’ niet heel
belangrijk werd gevonden.
Het idee van meer keuzevrijheid
werd in de andere brainstorm
wel als TOP idee aangegeven.
Wellicht komt dit doordat
Noorderpoort al veel
keuzevrijheid toepast in het
lessysteem. De leerlingen mogen
namelijk bij veel opdrachten zelf
bepalen in welke volgorde ze
deze willen uitvoeren.
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Alle ideëën bij elkaar:

Hieronder staan alle afzonderlijke ideeën voordat ze gegroepeerd werden. Ze werden eerder
per idee voorzien van stickers om aan te geven hoe belangrijk iedereen het idee vond. Hoe
meer stickers moet meer mensen het idee goed vonden.

:

Het totale aantal stickers dat de deelnemers bij een idee
plakten. De vraag was welke 5 ideeën vind je het
belangrijkst?
Centrale vraag:
Wat zijn manieren, ideeën of acties die school kan
doen zodat jij kan leren wat belangrijk is?

7

Aantal stickers van alle afzonderlijke ideeën van de brainstorm op een rij:
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Meer Engelse games
Muziek luisteren
Betere uitleg die je kan helpen
Nieuwe spullen
Veel kaas eten
Langer gym
Langer gym
Altijd (soms) met maatjes werken
Kauwgom eten
Muziek op school
Meer pauzes is goed voor je hersenen
Duits
Muziek luisteren tijdens de les
Minder cito ‘s waar je bij leest
Veel kaas eten
Nieuwe methodes
Geld sparen voor arme mensen
Meer nieuwe methoden
Geen rare dingen hebben bij lessen
Geschiedenis op de i-pad
Op je telefoon zitten spelen
Langer gym
Iets meer tijd voor de vakken die je leuk vindt
Langer gym
Meer Engels
Iemand die begrijpend lezen voorleest
Moeilijkere sommen
Andere les methodes
Leuke rekenmethodes
Meer activiteiten bij de overblijf

Meer informatie over dit project bij Cees Thomassen (cees.thomassen@tilburg.nl)
Meer informatie over de methodiek Adviesvangers en de trainingen kunt u krijgen bij Nienke
Manderveld van Kuseema, nmanderveld@kuseema.nl.
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