Plannen regeerakkoord
7A Elzenhagen
Beste Tweede Kamer,
Onze school had het thema staatsinrichting.
Onze klas hebben we in groepjes verdeeld.
We hadden 5 groepjes met elk een onderwerp.
I - Onderwijs (A-Status)
1. De plannen van het groepje onderwijs zijn:
2. Kleinere klassen, omdat kinderen zich dan beter
kunnen concentreren.
3. Grotere schoolpleinen, omdat kinderen dan
lekker kunnen rennen en springen.
4. Meer tijd voor creativiteit, omdat kinderen dan
misschien hun talent kunnen ontdekken.
5. Een uurtje meer gym, omdat kinderen steeds
meer overgewicht hebben.
6. Meesters en juffen moeten veel meer loon, want
zonder hen waren er geen dokters en
wetenschappers.
7. Meer scholen voor autistische kinderen, omdat
het een hele lastige ziekte is.
8. Kinderen moeten leren programmeren, omdat
dat voor steeds meer banen nodig is.

II - De Zorg (A-Status)
Als iemand zijn been breekt, moet hij naar het
ziekenhuis. En als er geen geld is voor ziekenhuizen
nemen de dokters ontslag en dan is er geen hulp
voor de mensen. Daarnaast hebben we nog maar
heel weinig corona prikken gezet in Nederland.
Voorbeeld: mijn oma heeft er één gehad, maar mijn
opa niet, terwijl hij Parkinson heeft en dat wordt
steeds erger. Elke dag gaan er mensen dood aan
ziektes en andere dingen.
Het is belangrijk dat er meer geld naar de
ziekenhuizen gaat. Er zijn nu 297 ziekenhuizen in
Nederland. Wij willen er 315. Er is veel plek in:
Amsterdam, Alkmaar, Roosendaal en ook in Drenthe,
Groningen en Friesland is veel plek. In Friesland,
dicht bij Heerenveen is nog veel plek. Natuurgebied
Veluwe moet zo blijven. Dan zijn er ook nog bomen.
We willen meer geld gaan betalen aan dokters en het
hele ziekenhuispersoneel, zoals verplegers en
chirurgen. Dan willen meer mensen dat als beroep en
kunnen er meer mensen geholpen worden. We willen
ook heel veel corona vaccins gaan kopen. En meer
IC´s maken, zodat meer corona patiënten beter
geholpen worden.

III - Sport & Cultuur (B-Status)
Dit zijn onze plannen voor cultuur:
1. Meer muzieklessen op scholen.
2. Kinderpasjes voor musea.
3. Kunstprojecten op scholen en meer
muzieklessen.
4. Meer geld naar musea om meer kunst aan te
schaffen en ...
5. dat kunstenaars meer geld verdienen met de
kunst, die ze maken.
-----------------------------------------------------------------Doelen:
1. Meer muzieklessen op scholen, zodat meer
mensen een muziekinstrument willen bespelen.
2. Kinderpasjes voor kinderen op basisscholen en
middelbare scholen, zodat kinderen gratis naar
musea kunnen. Volwassenen krijgen korting.
3. Meer kinderen weten van muziek en kunst.
4. Ga terug naar punt 4 van deze pagina, zodat
5. kunstenaars meer gestimuleerd worden om door
te gaan met hun baan.

IV - Klimaat en Landbouw (B-Status)
Minder dieren doodmaken,
want je kan ook nep vlees eten, dat gemaakt kan
worden door dingen van planten.
Je mag wel vlees eten, maar wij vinden beter van
niet. Anders hebben we geen dieren meer en die
hebben we echt nodig voor van alles en nog.
Bijvoorbeeld: melk komt van koeien en als we ze
allemaal opeten, hebben we geen melk of kaas meer.

V - Veiligheid & Justitie (B-Status)
Meer geld voor
1. de politie, omdat er dan meer criminelen
gevangen kunnen worden.
2. de brandweer, omdat branden dan sneller
worden geblust.
3. het leger, omdat er dan meer mensen bij het
leger komen.
4. justitie, zodat een crimineel een goede straf
krijgen.

