
Overvloed in Onderwijs
brainstorm

Wat zou je meer willen in jouw onderwijs? Votes

we gaan allemaal hout verzammelen  en een boomhut maken bij de 7
stroompjes..

144505

iets anders de snappet bijvoorbeeld lss 11020

MEER SPORT ZOALS HARDLOOP WEDSTRIJDEN
door een hardloper die dan mee loopt 
en je coacht om door te gaan
---------------
ander soort sport dat we nu hebben, bossaball

1001

MEER DINGEN MET DIEREN
---------------
dieren op school die dan in het in het weekijnde met een kind mee naar
huis
---------------
Dieren voor school

--------------
uitje dierenasiel uitleg/workschop
-----------
school konijnen

269

meer gym en fysieke dingen
---------------
al spelent leren
---------------
een keer in de maand naar een echte gymzaal

52

Meer koken
---------------
bakken echt als een vak in een bakkerij

---------------
voor het bakken bak groepjes maken

39

astronomie 11

op school een auto maken
---------------
die auto eerst grafetyen en dan slopen een onderzoeken doen naar die
auto
---------------
we gaan kijken of er in die auto die we gaan slopen of daar bijzonderen
onderdelen bij zitten

10

dingen ontweerpen 9



hoe je om moet gaan met stress 9

geen cito's
---------------
minder onderwijs

8

Dieren op schoool / school dieren
---------------
meer dingen met dieren zoals reptielen
---------------
een pup nemen voor de school
---------------
dierentuin in onze school
---------------
dieren in de school zoals charlie!!!mijn hond!!!!!(de liefste hond van het
sterrestelsel)

5

meet technologie op school met raspberry pi en arduino
---------------
meer met internet
---------------
vr gebruiken als les matrealen
---------------
computers programerena

-
Oliver; Een oproep doen op Facebook om Arduino's en programmeurs te
vinden
Dennis: In VR ontwerpen van kastelen

2

meer met onze interesse
---------------
dingen doen die je leuk vind
---------------
kijken wat kinderen later willen worden

1

informatie onderzoek online boeken weggeven die je al gelezen hebt 1

leiderschap cursus
---
Dennis: Co-workers bij Seats2meet vragen voor een training. En dan
kijken wat er op dat moment beschikbaar is

0

pensionado's een mater klas laten geven over hun leven 0

meer creativiteit op school
---------------
Meer creativiteit zo als tekken en schilderen
---------------
creativiteit en meer ontedekken

0



meer geschiedenis zoals de oude grieken of middeleeuwen
---
Idee: Kleding en gebouwen ontwerpen om tot het inzicht te komen
Idee: Relevante vakopleiding studenten 2de jaar samen laten werken met
de basis leerlingen om samen te gaan ontwerpen

0

dat je bijvoorbeeld veel gaat samen werken op snappet met kinderen die
goed meewerken

0

dat je automatisch bijvoorbeeld spotify op je computer hebt om muziek te
luisteren als je dat fijn vindt

0

kinderen lessen laten maken wat ze zelf heel goed kunnen
---
ZELF JE LES BEPAALT

0

een motor op lucht maken 0

een server maken met een paar oude pc's
---------------
op oude laptops linux installeren en er dan mee geen ontdekken

0

buiten het schoolgebouw activiteiten en leerzame dingen doen
----------
veel meer workschops en uitjes
----------
van bepaalde mensen uitdagende lessen krijgen
----------
Oliver, Jurjen en Bouke gaan daarmee aan de slag

0

somminge scholen hebben bijna geen vrijheid in leren 0

als uitje naar een museum
---
Gratis museum zoeken met goede reviews
Een deal maken voor korting of ruilen met oa promoten.
Museum jaarkaart inzetten

0

individuele scholier 0

leren  reizen in het openbaar dus in het openbaaar vervoer 0

de kennis van kinderen inzetten 0

dat de kinderen kunnen mee denken over werenld problematiek zoals de
plastic soep of honger probleem

0

muziek maken
---------------
meer theater

0

knutselenspulen om boomhut te maken via marktplaats of social 
media

0

een boeken inzameling 0



na schoolse opvang sammen voegen met school door de werk druk te
verlichten  en vrijvillgers in zetten

0

samen werken met een buurthuis / gemeentehuis
---
Samen biljarten, samen spelen, uitleg van een spel zoals biljarten zodat
wiskundige informatie naar boven komt

0

je krijgt geen diploma's of zo en  
1. kinderen vinden het leuk en 
2. kinderen worden gestimuleerd om door te gaan

0

het woord onderwijs afschijven waarom je kan alleen jezelf iets leren om
je zelf ruimte te geven

0

Hoe de mooie dingen die onstaan delen met de wereld wat we doen als
school.
---
Een camera ophangen en Op instagram & youtube posten.

Dennis: Contact opnemen met een school die dit ook doet om uit te
wisselen

0

Waar kunnen we meer gebruik van maken? Votes

Kennis van de NASA of ESA voor ruimteprojecten of spaceX 400

korter school 103

meer technolochie 100

buiten les krijgen
---------------
elke week een dagje met de school het bos in of zo en dan gaan we leren
over de soorten planten en de soorten dieren

30

vikingschip maken van lego 30

zoals laatst een onderzoeker op school nemen en als het onderwerp
astronomie is dat we een astronoom op school een praatje laren doen

22

meer scholen samenwerken en elkaar betrekken in dezelfde dingen
---------------
een plek buiten de school en een netwerk maken met verschillende
scholen

5

De echte vakmanschap / ambacht zoals hout bewerken, metaal
bewerken, kaas maken, elektronica bouwen. Deze plekken opzoeken

3

ZOALS IETS MET EEN BIOLOOG in een lab 3

bouwen en ontwerpen
--
Naar een echte kledingontwerper toegaan

3



meer gebruik ven de omgeving
---------------
al spelent leren

2

van de kennis van papa's en mama's
---------------
van ouders dingen lereen over hun beroep maar ook van studenten en
middelbaren scholieren
---------------
van bepaalde mensen uitdagende lessen krijgen
---------------

---------------

1

meer met progammeren met een raspberry pi of een arduino of een
malduino
---------------
javasript leren aan de hand van www.khanacademy.org
---------------

---------------
---------------
veel meer progameren
---------------
javasript leren aan de hand van www.khanacademy.org
---------------

---------------

1

javasript leren aan de hand van www.khanacademy.org
---------------

---------------

1

meer met organisaties samen werken
--------------
met netwerk
ook mensen buiten school
---------------
van andere gave locaties waar nieuwe dingen te zien en te leren zijn

1

vroeg les krijg en in excel door bevoorbeeld vrijwillegers te vragen om dit
te doen

1

overig eten  verzamelen voor goed doel 1

intelligentie van kinderen, leren van de kinderen
---------------
onze kennis van kinderen
----------
1x per week geven de kinderen les aan de leeraren

0



meer creativiteit benutten
---------------
en creativiteit van ieder mens
---------------
gebruik maken van de pure creativiteit

0

EEN KUNSTENAAR MAILEN

zoals een graffiti kunstenaar

0

van bepaalde mensen uitdagende lessen krijgen
---------------

---------------

0

samen werken met het dieren assiel
om geld in de verzamelen voor het asiel en we dan kunnen vragen of we
dan een een hond ofzo daar voor dan mogen voor op school

0

Kennis bij Seats2meet
https://now.seats2meet.com/en/locations/85/Seats2meetcom-Utrecht-
CS/people-present

0

niet altijd de juffen en meesters voor de klas want die hebben  niet altijd
alle antwoorden

0

leiderschap cursus 0

kwaliteiten van docenten zoals gitaarspelen en het ze dan leren kunnen
spelen behalve gym en vr bril les
---------------

0

ik vind dat je even veel aandacht aan iedere leerling moet besteden! 0

plannen met een app
--------------
leren plannen
---------------
een app op school gebruiken zoals die in de zorg wordt gebruikt: plannen
voor mensen die dat zelf niet zo goed kunnen

0

meer ruimte voor jouw manier van leren 0

social media
gebruiken om overige spulen te gebruiken[knutselspulen instrumenten]

0

3D ontwerpen met magicavoxel 0

meer scholen samenwerken en elkaar betrekken in dezelfde dingen
voorbeeld: iemand wil heel graag cupcakes bakken maar er is maar er is
maar een kind en er is niet voor een kind een bakker dus als je nou is 8
klassen heb op 3 scholen dan heb je meer bakkers

0

kennis en vaardigheden voor in de toekomst bijvoorbeeld progameren 0



creativiteit  meer gebruik van maken door bijvoorbeeld je eigen projecten
te maken

0

en samenwerken met bedrijven en universiteiten ook international
---
Bij de bank leren rekenen
---------------
meer samen werken

0

hogere orden denkopdrachten 0

met versprijden van gave dingen doen op nexusme en happy kids 0

iets met instrumenten en muzikaliteit
---------------
muziek instrumenten van een muziekschool

0

mensen met veel vrije tijd  benaderen voor een workschop
---------------
mensen die met pensioen zijn die ons dingen kunnen leren. en dan
kunnen wij hun ook dingen leren.

0

natuurlijke niet wetenschap van studenten en kinderen 0

een rustige omgeving 0


