
AGENDA

DINSDAG 20 APRIL
WOENSDAG 21 APRIL
EINDCITO GROEP 8

VRIJDAG 23 APRIL
KONINGSSPELEN
ONTBIJT MEENEMEN

KINDEREN ACHTERNAAM
K T/M Z
12.00 UUR VRIJ

KINDEREN ACHTERNAAM 
A T/M J
12.15 UUR VRIJ

DINSDAG 27 APRIL
KONINGSDAG
ALLE KINDEREN VRIJ

WOENSDAG 28 APRIL
T/M VRIJDAG 30 APRIL
SCHOOLVERLATERS DAGEN
GROEP 1 T/M 4 VRIJ

VRIJDAG 30 APRIL
GROEP 5 T/M 7
TEGELIJK 12.00 UUR VRIJ

3 MEI T/M 14 MEI
MEIVAKANTIE
ALLE KINDEREN VRIJ

MAANDAG 24 MEI
2E PINKSTERDAG
ALLE KINDEREN VRIJ
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In deze Kattebel delen we met u de uitkomsten van 
de oudertevredenheidspeiling (OTP) en de 
leerlingtevredenheidspeiling (LTP). Op de volgende 
pagina's treft u een samenvatting van de beide 
documenten aan, zoals de onderzoeksinstantie 
(Scholen met Succes) die voor ons heeft gemaakt. 
De volledige uitslagen zijn besproken in het team, 
de leerlingenraad en ook in 
de medezeggenschapsraad (MR). Na de 
samenvatting vindt u onze eerste opsomming voor 
plannen tot verbetering. Ook willen we uiteraard 
zorgen dat wat goed gaat behouden blijft.
Deze punten zullen een onderdeel vormen van het 
Nationaal Onderwijsplan voor onze school. Dit is 
een plan om een goed onderwijsaanbod te bieden 
aan kinderen na de coronacrisis, om goed af te 
stemmen op de nieuwe beginsituatie die is 
ontstaan.
Dit plan wordt momenteel op iedere school 
opgesteld. Eerst wordt er een scan gemaakt van de 
huidige situatie en vervolgens worden er plannen 
gemaakt, wat de scholen gaan doen met het geld 
dat beschikbaar komt vanuit het ministerie. De MR 
wordt betrokken bij deze plannen.
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De respons was 51%. Daarom dienen we met voorzichtigheid 
conclusies te trekken. Toch geeft het wel een idee hoe ouders tegen de 
school aankijken. 
We zijn ons er bewust van dat de huidige maatregelen ervoor zorgen dat 
ouders minder meekrijgen van wat er op school gebeurt. Ook was ten tijden 
van het afnemen van de peiling (december 2020) nog geen rapport geweest 
en geen nieuwe ronde oudergesprekken. We hopen dat die ouders (20 %) 
over dit onderdeel ontevreden over waren, nu wel tevreden zijn en als dit 
niet zo is, ze contact opnemen met de leerkracht.

Rapportcijfer: 8,07
Vorige keer: 7,78 (twee jaar geleden)
Gemiddeld in Nederland: 7,6

Onderbouw scoort: 7,7
Bovenbouw scoort: 8,25
Facet scoort: 8,43

Wat hebben we er als school uitgehaald:
Minder tevreden over:
 Veiligheid op weg naar school
 Speelmogelijkheden op het plein
 Informatievoorziening over het kind

Meer tevreden over
 Schoolgebouw
 Omgang leerkracht leerling
 Leerlingen onderling
 Aandacht normen en waarden
 Aandacht taal
 Aandacht gym
 Aandacht sociaal emotioneel



 Huidige schooltijden
 Duidelijkheid schoolregels
 Inzet enthousiasme leerkracht
 Mate dat leerkracht luistert naar ouders
 Gelegenheid om met directie te praten

T.o.v. van 2018:
Meer tevreden over:
 Sfeer
 Begeleiding
 Schoolregels, orde en rust
Minder tevreden over:
 Contact met de school (wel boven landelijk gemiddelde)
 Persoonlijke ontwikkeling
 Kennisontwikkeling
 Omgeving van de school

Actiepunten in beknopte bewoordingen:
• Informatievoorziening over het kind, algemene info wordt gemist in 

de onderbouw. 
o Goed onderzoeken wat ouders missen. Hoe wordt de app gebruikt? 

Bespreekpunt met de MR. Leerkrachten hebben ondertussen 
samen afspraken gemaakt om eerder contact te leggen met ouders, zeker 
nu in deze coronatijd.

 Speelmogelijkheden op het onderbouwplein
○ Op investeringsplan 2022 aanvraag speeltoestel onderbouw 

en aanpassingen onderbouwplein meenemen (plein vergroten?), 
grotere zandbak, afwatering beter, blijvende hinkelbaan. Kijken hoe 
moestuin betrekken bij kleuterplein of verplaatsen in de toekomst? 

 Uitstapjes en excursies
○ Heeft dit te maken met corona? Hoe zorgen we voor voldoende ouders als 

ouders dit belangrijk vinden? Begin van het jaar in laten schrijven voor 
hulp met data en 2 maanden van te voren herinnering sturen?

 Betrokkenheid ouders Facet wordt gemist
○ persoonlijk ouders benaderen voor hulp bij algemene activiteiten, etc. 

Ouders belang laten inzien van hun betrokkenheid op welzijn en 
ontwikkeling van hun kind.

 Veiligheid op weg naar school
○ Verkeerwerkgroep in kaart brengen wat er speelt? Wat zien ouders als een 

probleem? 
○ Ouders vinden het belangrijk maar afgelopen jaren helaas geen ouders te 

vinden die wilden deelnemen in de verkeerwerkgroep. Nu wel?
○ Verkeerswerkgroep meer zichtbaar maken wat er op school aan 

verkeer gebeurt in De Kattebel bijvoorbeeld, tips voor veilig naar school, 
kleding, verlichting, etc.

○ Taxi’s aan kant Schoolpad. Andere auto’s verzoeken daar niet te parkeren, 
worden er steeds meer en zorgt voor minder overzicht voor kinderen die 
daar oversteken.

○ Ouders wederom verzoeken te parkeren op de grote parkeerplaats, 
geregeld herhalen in de Kattebel (verkeerswerkgroep)





 Extra aandacht voor aanbod meer-
en hoogbegaafheid onderbouw Belhamel.

o Weten ouders wat we doen?
○ Het proces is gaande, Eleins taak meer zichtbaar in Kattebel, etc. 

Voor kinderen die meer uitdaging nodig 
hebben doelgericht aanbod dagplanning opnemen.

Matig:
 Aandacht voor rekenen: (Ellen, de rekenexpert gaat hier verder naar 

kijken)
• Zichtbaarheid MR (hoe meer zichtbaar maken? Hier MR zelf over 

brainstormen en actie laten ondernemen.

+ (zorgen dat we het behouden)
 Aandacht pestgedrag, sfeer in de klas, kinderen onderling, orde en rust
○ (blijf goed Kwink inzetten, Rots en Water bij Het 

Facet, communicatie naar ouders hierover handhaven). Heel fijn dat 
ouders dit ervaren!! Was afgelopen twee jaren een aandachtpunt. 
Onze acties hebben dus gewerkt! Samen voor waken dat dit blijft. 
Spreek kinderen aan, ook al zijn ze niet van je eigen groep. We zijn 
SAMEN een school.

 Overblijven en schooltijden
○ Ouders zijn eigenlijk tevreden over de schooltijden. (Belang van 

problematiek die wij als school ervaren goed delen met ouders en 
ouders mede verantwoordelijk hiervoor maken).

 Opvang bij afwezigheid leerkracht
○ Grote dank aan het team voor hun flexibele houding en de bereidheid 

ook op vrije dagen te komen werken!
 App en website
○ foto’s op de website voor nieuwe ouders plaatsen. Nu, na 

implementatie van de app, is dit plots volledig weggevallen. Gemiste 
kans!!)

○ Mail: is voor belangrijke info schoolbreed die niet kan 
wachten tot volgende Kattebel; informatie van leerkracht naar ouder 
over klas of kind dat niet interessant of wenselijk is voor andere ouders 
van andere groepen.

○ App voor nieuws / foto’s van bepaalde klas (en zeer 
acute melding i.v.m. quarantaine of thuis moeten blijven van een klas 
als er geen leerkracht is)

○ Website: is met name voor nieuwe ouders

De leerlingenraad is nog bezig met het bespreken van de acties die ze 
voorstellen n.a.v. de uitslag van de leerlingtevredenheidspeiling die zijn 
afgenomen onder leerlingen van groep 7 en 8 op De Belhamel en Het 
Facet. Uiteraard hebben we hier als team ook al naar gekeken. Samen met 
hen willen we verkennen waar sommige scores vandaan komen en wat 
mogelijkheden ter verbetering zouden zijn. Dit komt steeds terug tijdens de 
leerlingenraad besprekingen.

De volledige rapportage ligt voor u bij mij op kantoor ter inzage.
Nogmaals dank aan alle ouders die de moeite hebben genomen de lijsten 
in te vullen. Ook de opmerkingen hebben we besproken en nemen we mee 
in onze acties.

Groet, juf Dieneke, locatiedirecteur



JARIG

22 april
Niek
Groep 1-2 B

Anton
Groep 1-2 A

Koningsspelen Thema ik+jij = wij

Vrijdag 23 april hebben we een feestelijke dag 
vanwege de koningspelen.
Die dag ontbijten we op school. In verband met 
de corona maatregels kunnen we geen ontbijt 
verzorgen zoals andere jaren maar willen we u 
vragen om ieder een eigen ontbijt mee te brengen 
(net zoals normaal gesproken de lunch)
We eten dan gezellig op school en kijken dan naar 
de landelijke opening op het digibord.
Daarna gaat iedere groep apart allerlei 
sportactiviteiten doen op het schoolplein of in de 
speeltuintjes of op de sportveldjes rondom de 
school.
Het is leuk als de kinderen feestelijk uitgedost zijn 
in oranje kleren.
Hieronder de link met de dans en het lied van dit 
jaar.
Zing en dans (koningsspelen.nl)

HOERA ALLEMAAL GESLAAGD!!
U heeft ze dinsdag 13 april misschien 

wel zien rijden, al die kinderen met hun 
oranje hesjes aan die bij iedere hoek keurig hun hand 
uitstaken. Ze namen deel aan het praktisch 
fietsverkeersexamen. Alle kinderen van groep 7 en 8 
van De Belhamel en Het Facet hebben laten zien dat 
ze veilig het verkeer in kunnen. Iedereen is geslaagd. 
Voor het theoretisch examen waren alle kinderen al 
geslaagd. Gefeliciteerd allemaal.

https://koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/


Graag wil ik u informeren over mijn werkzaamheden op woensdagochtend. Ik 
ben dan ambulant om met kinderen met een voorsprong te werken. Dit zijn de 
kinderen momenteel kinderen uit groep 1 t/m 3.
Dit doe ik met veel plezier.
Ik gebruik nu vaak de map Nadenksels. We starten met een verhaal, gedicht of 
tekening. Daar praten we over door. Ik stel denkvragen. Ik gebruik daarbij ook 
steeds een van de vier denkwolken om het creatieve denken te stimuleren. 
Voorbeelden van de denkwolken over het thema water zijn:
De Niet-wolk: Wat kan niet nat worden? Antwoorden die ik dan krijg zijn b.v. 
een wolk, de onderkant van een tafel, de zon.
De Doen-wolk: Wat kun je doen met water dat steeds een ijsblokje wordt?
De Als-wolk: Wat als er geen water uit de kraan komt maar ranja.
De Omdat-wolk: Regenwolken zijn grijs omdat…

Verder geef ik verbreding, verdieping op het gebied van taal en rekenen. Voor 
rekenen heb ik voor de kleutergroepen o.a. de boekjes Rekenen met Raaf 
gebruikt. In al mijn groepen heb ik gewerkt aan ruimtelijk inzicht. Nabouwen en 
zelf bouwen en er bouwtekeningen van maken en elkaars bouwtekeningen 
uitwisselen om te maken. Pittig zijn bouwvoorbeelden met boven, zij-
en vooraanzicht.

Tridio heb uitgelegd in groep 3. Tridio is een spel om het ruimtelijk inzicht van 
kinderen te vergroten. Met Tridio ontdekken kinderen hoe ze driedimensionale 
objecten in een plat vlak weer moeten geven.
Vaak zet ik coöperatieve spellen in. Bij een coöperatief spel staat spelplezier, 
samenwerken en het behalen van een gezamenlijk doel centraal. Je speelt een 
spel dus mét elkaar in plaats van tegen elkaar. Met elkaar moet je zien te 
winnen van het spel. Door het spelen van een coöperatief spel leer je dat je 
samen sterker bent dan alleen en dat winnen en verliezen allebei goed 
is. Kinderen leren om met elkaar te overleggen Ze leren naar elkaar te 
luisteren. Ze leren om met elkaar samen te werken. Een coöperatief spel laat 
het zelfvertrouwen van kinderen groeien. Ze leren dat ze van elkaar afhankelijk 
zijn. De kinderen spelen ze graag.

Ik heb tevens een opleiding gedaan om deze kinderen goed te kunnen 
begeleiden en dit goed te kunnen organiseren in de school. In December 2020 
heb ik mijn certificaat behaald voor de opleiding 'Coördinator meer-en 
hoogbegaafdheid (afgekort MHB)'.

Groet, Juf Elein (leerkracht groep 1/2 en dus nu ook MHB coordinator)

Onderwijsaanbod voor kinderen 
met een ontwikkelingsvoorsprong op De Belhamel



Schoolapp

Op onze school maken we gebruik van de
Basisschoolapp. In deze app kunt u de
volgende zaken vinden:
▪ Nieuws – De kattebel, en brieven
▪ Contact – De gegevens van school
▪ Team – foto van het team
▪ Agenda – De jaarkalender
▪ Groepen – De foto's van activiteiten per groep
▪ Vakanties en vrije dagen

Andere belangrijke zaken communiceren wij via de mail met u.

Als u het handig vindt om een melding te krijgen wanneer wij iets op de 
schoolapp zetten, kunt u dit zelf aanzetten.

- open de app
- open de instellingen (tandwieltje)
- klik op 'Herhaal Onboarding'
- volg nu de stappen op uw scherm
- zorg dat de pushberichten actief zijn.

Kijk ook even bij de instellingen van uw telefoon. Daar kunt u per app 
meldingen aanzetten.

De leerkrachten zetten regelmatig leuke foto's op de schoolapp, wij willen 
u vragen om op het hartje te likken wanneer u de foto's heeft bekeken. Zo 
kunnen wij een beetje de statistieken bijhouden. U kunt de foto's ook 
downloaden.

Voor vragen kunt u altijd mailen met onze ICT-er: 
helensweere@rbobdekempen.nl

mailto:helensweere@rbobdekempen.nl


KWINK van de week: Groepskeuze? Luister naar elkaar!

In elke groep moeten weleens keuzes worden gemaakt. Als je met een 
groep moet kiezen, is het belangrijk dat er naar iedereen wordt 
geluisterd. Iedereen mag zeggen wat hij ervan vindt en wat zijn keuze is. 
Het is fijn als anderen daarnaar luisteren. Zonder er doorheen te praten of 
hun mening te geven.
Niet voor iedereen is het makkelijk om te vertellen wat hij ergens van 
vindt. Of om ertussen te komen als andere kinderen hun mening geven. 
Daarom is het belangrijk om goed op te letten of iedereen wel de ruimte 
krijgt om zijn zegje te doen. Bijvoorbeeld door ernaar te vragen als je ziet 
dat iemand niet aan bod komt of het moeilijk vindt. Alleen dan kan er iets 
gekozen worden waar iedereen achter kan staan. Dat is belangrijk voor de 
positieve sfeer in de groep. En daar gaan we komende weken mee 
oefenen in de Kwinklessen!



Samenvatting Notulen MR vergadering 22-03

Anne Kanters zal per 15 april het voorzitterschap overnemen van Ralf Deuze. We 
bedanken Ralf voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen jaren. Ralf blijft lid van 
de MR.

Vanuit directie
• BSO heeft ruimtegebrek; evt. gaan zij gebruik maken van lokaal groep ½.
• RBOB heeft een nieuw functiehuis vastgesteld met instemming van de GMR. 

Nu wordt per school in kaart gebracht welke keuzes scholen in de toekomst 
zouden willen maken.

• Huisvesting: er is volgende week een gesprek met iemand die de gemeente 
heeft ingehuurd om dit voor hen te doen.

• School bestaat 40 jaar. I.v.m. Covid-19 invulling nog niet bekend. OR denkt 
hierin mee.

Vanuit teamvergaderingen (PMR)
• Er zijn afspraken gemaakt over hoe de school omgaat met externen in de 

school: We zoeken de middenweg, de leerling moet ondersteund kunnen 
worden en aan de andere kant houden we rekening met het 
onderwijsproces en de privacy van de andere leerlingen. Dit proces is nog 
niet afgerond. Het team heeft input gegeven waaruit we beleid gaan 
opstellen.

• We doen mee met de beweegweek in juni.
• OTP en LTP is besproken in team. Tijdens de studiedag is gesproken over de 

aandachtspunten en de aanpak daarvan.

Tevredenheidspeilingen
De tevredenheidspeilingen zijn uitgebreid besproken. De aandachtspunten zijn 
benoemd en daar wordt een vervolg aan gegeven. In de Leerlingenraad zijn de 
punten ook besproken.

Covid-19
Ervaringen zijn gedeeld. Team heeft de ervaringen van de 
eerste lockdown meegenomen. Ouders zijn over het algemeen tevreden over de 
aanpak tijdens de lockdown.

Begroting + investeringsplan
De definitieve versie is bekeken. De MR heeft positief geadviseerd. De GMR 
heeft ingestemd.

Gezonde school
Er mag weer getrakteerd worden (alleen verpakte traktaties i.v.m. Covid-19 
maatregelen). Dit is tijdelijk. Na de beperkingen willen we samen met de 
commissie ‘Gezonde school’ duidelijke afspraken maken over het 
traktatiebeleid.



Nieuws uit de Leerlingenraad

• Vanaf 1 april mogen we (tijdelijk) verpakt trakteren.

• De school heeft schaakborden gekregen voor een schaakcompetitie op 
school.

• Uit de Leerlingen Tevredenheidspeiling (LTP) komt naar voren dat de 
leerlingen in het algemeen heel tevreden zijn. Ze waarderen de school met 
het cijfer: 8,57. De leerlingen zijn vooral tevreden over de groep, de 
leerkrachten en de sociale veiligheid. Er zijn ook verbeterpunten die we in 
de Leerlingenraad besproken hebben.

• De toiletten zijn vaak vies op school. Iedere klas krijgt zijn eigen toilet en 
we hopen zo dat het wat beter gaat.

Ouderhulp bij het overblijven.

We hebben regelmatig ouders nodig bij het overblijven. Het zou al fijn zijn als 
u eens in de paar weken kunt komen. Donderdag 29 april hebben we iemand 
nodig voor de groepen 3 t/m 8 en Het Facet van 12.15 tot 12.45 uur. Kunt u 
ons een keertje komen helpen? Stuur dan een 
mailtje naar hellenvangriensven@rbobdekempen.nl

Groet juf Hellen (middenbouw Facet en overblijfcoordinator)

mailto:hellenvangriensven@rbobdekempen.nl


NIEUWS UIT GROEP FACET A

Leerlingen van Het Facet aan het woord over kringloop en evenwicht

We werken bij Het Facet aan het kernconcept: Kringloop en evenwicht. Sinds
kort hebben we kleine kikkervisjes in de klas. We geven ze eten en ze worden 
goed verzorgd. Ze groeien goed. Ze hebben genoeg lucht.
En we hebben gezaaid. De planten groeien als een raket. We hebben ook 
regenmeters gemaakt met onze klas. Nu meten we de regen. We hebben ook 
een thermometer geplaatst. We hebben ook een windvaan. Ons kernconcept 
was dan ook kringloop. We hebben met onze klas een voedselketen gemaakt.

Marie Melotte

Planten

Op school planten we planten in de klas. We geven steeds ons eigen gezaaide 
plantje water. We hebben de planten in flessen met aan een kant een gat erin.
Die van Ainoa heeft de groeispurt, die groeien zelfs tegen het plastic aan!
Haar planten groeien de fles helemaal uit.
Het komt omdat toen we gingen zaaien er per ongeluk veel te veel zaadjes in 
haar fles kwamen. Haar planten groeien zoals ik zei tegen het plastic aan.
Omdat haar planten tegen het plastic aan groeien gaan ze naar de zijkant 
groeien waardoor ik denk dat haar planten uiteindelijk door de hele fles gaan 
groeien.

Lucas



Kikkervisjes

Bij ons in de klas is er een bak met 6 kikkervisjes. Ze hebben nog 
geen achterpoten en ze kunnen nog niet eten. Maar wat eten ze? Sla 
(gekookt want dan is het zachter), tomaat en komkommer. Ze leven 
in een slootje of in een vijver. Maar als het water waar ze in leven 
warmer is de 20 graden kunnen ze niet blijven leven, want dan zit er 
te weinig zuurstof in het water. Als er meer dan 5 kikkervisjes in een 
liter water zwemmen, kunnen ze ook niet blijven leven. En je moet 
3x per week het water verversen.

Maurick, Het Facet groep 5. 

Kikkervisjes eten komkommer tomaat en sla dat vinden ze lekker als 
je ze geen eten geeft gaan ze dood. Het water van de kikkervisjes 
moet je drie keer
per week verschonen. Ze hebben ook water plantjes nodig. Het 
water waar ze in leven moet niet gewoon kraan water zijn het kan 
wel gewoon slootwater zijn
daar zitten algen in dat is beter.

Planten

Als plantjes geen water krijgen dan gaan ze dood dat is logisch als de 
grond nat is kan het groeien, maar als de grond droog is kan het niet 
groeien.
Een plant heeft licht, water en aarde nodig. Als je planten koopt 
moet je ze wel
verzorgen.

Groetjes van Lauren



Kikkervisjes

Wij hebben sinds deze week kikkervisjes(dikkopjes) in de 
klas.
Ze zijn zo schattig het zijn er zes en ze eten komkommer.
Er is een schema waarin staat wie wanneer de taakjes mag 
doen.
Wij hebben een soort logboek waar we kunnen bijhouden 
wat er is gebeurt.
En er is een hoek voor de kikkervisjes met allemaal tekst en 
info.

Ainoa

Helaas is één van de kikkervisjes (Mini) 
overleden. We hebben hem naar de Dommel 
gebracht en daar begraven.

We hebben daar ook nog heerlijk gespeeld. Jammer dat Maurick ziek was.



Weer meten

We meten het weer. Daarvoor hebben we zelf meet 
apparatuur gemaakt. We houden het bij in een grafiek

Regenmeter

We hebben een regenmeter gemaakt en elke dag kijken we er op en schrijven we 
in een boekje wat er op staat en we hebben een thermometer aan een stok 
geplakt. Vandaag was het 7 graden. Ook hebben we een windmeter gemaakt.

Ainoa



Waterkringloop filter

Met het kernconcept waterkringloop moesten wij in 
tweetallen een waterfilter
maken. Zo ging dat, we moesten eerst een dikke laag 
watten in de onderkant
van de fles doen, waarvan wij de bodem hebben 
uitgesneden. Toen drie
handen zand op de laag watten gedaan en daarop drie 
handen grind en
daarop twee grote handen grove stenen. Toen hebben we 
heel vies water uit
de Dommel gehaald en in de fles gegoten met een glazen 
pot eronder en toen
de dop van de fles gehaald zodat het water door kon 
stromen. Het water was
toen helemaal schoon. ja er zaten wel nog bacteriën in die 
je niet kon zien.
maar hoe dan
dat zal ik je uitleggen de grove stenen die bovenop lagen 
halen al het grove
vuil eruit dan komt het grind daar zitten nog wel gaatjes in 
maar kleinen, dus
het kleinere vuil blijft daar in hangen en dan komt het 
zand daar zitten weer
kleinere gaatjes in dus het kleiner vuil blijft daar in hangen 
en dan de watten
weer hetzelfde.

Groetjes Thijs H en Siep facet middenbouw



Waterkringloop middenbouw Facet:
Wij moesten de waterkringloop knutselen, dat moest in een groepje van
vier. We kregen de helft van een grote kartonnen doos, toen moesten
we een ontwerp maken op papier. Daarna gingen we aan de slag, eerst
verfde we de doos. We gingen ook piepschuim snijden voor de berg en
verfde we de berg. We gingen door met de details, zoals bomen,
wolken, regen, sneeuw op de berg en rivieren.
als laatste maakte we de zon en plakten hem op en klaar.

Julia en Doortje



De politieke partijen van facet middenbouw

geschreven door biek fokkinga en vince gruijters

We hadden een opdracht waarvoor we een politieke
partij moesten oprichten. In sommige partijprogramma's zaten best
leuke grappen in b.v:  ́ ́We moeten kappen met bomen
kappen. ́ ́ van de HVG . Het was een hele leuke
opdracht , want we moesten een partij oprichten, programma schrijven en 
debateren. De
partij IZeg had een hele simpele tekst en een hele
uitgebreide uitleg. De partij P.D.N is van Biek en de HVG van Vince. Ook was er 
nog de partij voor de paarden , PVP.


