Onze visie op de nieuwe school
We zouden aparte lokalen fijn vinden. We zouden ook aparte lokalen waar we in stilte
kunnen werken fijn vinden, omdat een klas soms druk kan zijn.
Sommige lokalen (ligt aan welke vakken het zijn) bijv. Nederlands, kunst&cultuur
etc. moeten groot zijn zodat je meer ruimte hebt om te werken.
We zouden er graag een bibliotheek in willen (het hoeft niet groot te zijn).
Stilte ruimtes voor als je alleen in rust wil werken.
Het liefst zouden wij gewoon in groepjes blijven en als je dan even alleen wil werken
dat je gewoon aan een rustig tafeltje gaat zitten en we hebben een idee!: in de tafels dat
er dan soort glazen platen/luiken die je dan omhoog kan trekken als je alleen en
niet gestoord wil worden . Het lijkt ons wel leuk en goed als we een milieuvriendelijke
school zijn door bv: zonnepanelen op het dak te leggen.
Mij lijkt het wel leuk als er een bibliotheek zou komen om rustig te werken en als je
Nederlandse opdrachten moet maken dat je dat dan ook daar kan doen.

Wij willen dat onze unit groter wordt met onder andere grotere lokalen maar ook meer
kleine lokalen voor de leerlingen zodat ze daar ook kunnen werken. Het is ook heel fijn als er
een bibliotheek is en wat grotere kluisjes want dan past alles er in, en een bibliotheek zodat
als je je boek bent vergeten dan kun je gewoon naar de bibliotheek gaan, en ook na school
als je nog werk moet af maken kun je rustig werken in de bibliotheek, daar hoort dan ook
een schoolpasje bij zodat je daarmee je boeken kunt lenen en voor de kantine kunnen je
ouders er geld op storten en kun je daarmee betalen in de kantine. Wat ons betreft mag er
ook een gymzaal in de school komen want als je onderweg naar gym een ongeluk krijgt dan
kun je niet meer naar gym en zit je daar op de grond en als er een gymzaal op school is dan
kan er niet zoveel gebeuren. Ook is het fijne om ook andere dingen te kunnen lenen zoal een
passer een geodriehoek enzovoort. Ook is het fijn om meer plekken te krijgen voor de
fietsen want de meeste kinderen komen met de fiets maar als je dan naar gym moet dan zit
je helemaal ingesloten wat ook niet fijn is en je fiets is dan ook helemaal nat in de winter dus
het fijnste is dat er een dak boven zit. Wij hopen dat hier iets mee wordt gedaan of eraan
gedacht wordt. Alvast bedankt!
Onze eisen:
Wij zouden het fijn vinden als de grote klaslokalen minimaal 25 m2 en de kleinere
mogen 15 m2 zijn.
Wij zouden 15 meisjes wc’s willen hebben en 15 jongens wc’s en voor de leraren 10
wc’s
De kluisjes mogen 60 bij 150 cm zijn wat denk ik best fijn is voor iedereen.
Van ons mogen er wel 10 lokalen zijn op unit 1 met een leerplein.

De lokalen mogen groter zijn dan wat we nu hebben waar 8 tafels in staan.
De school is groot en heeft een vierkante vorm. Elke lokaal heeft zes ramen, net als
nu. De school is van buiten grijs en zwart. Binnen zijn de muren wit. Elke unit heeft
een andere kleur voor de details. De deuren zijn van hout en hebben een glazen
raampje erin.
Er zijn zonnepanelen op het dak waarmee we energie aan de school geven. Onze
school is milieuvriendelijk.

Ook een rustig kamertje waar je zelfstandig kan werken. Buiten voor de school
een groot plein, met een groot voetbalveld, een basketbal veld, skatebaan, een
pingpong tafel en een schommel. Als het buiten koud is dat je binnen, een klein
speelhal hebt om te pingpongen etc.

Wij willen op onze unit allemaal soorten lokalen zoals stilte lokalen, lokale met alleen
banken, lokalen met alleen stoelen en samenwerk lokalen. Dus als je bijv. Je wilt
samenwerken, maar je klasgenoten willen alleen werken dan heb je verschillende lokalen er
voor. Of je kunt gewoon een glazen muur aan de achterkant van de klas maken (zoals
Engels lokaal) zodat je daar juist in stilte kunt werken en overleggen maar de docent ziet je
nog wel.

