Leerlingenraad
Verslag 10 november 2015
De data voor de bijeenkomsten 2015/2016 (11.00-12.00) dit jaar zijn:
10 november - 15 december - 2 februari - 15 maart - 19 april - 7 juni - 12 juli

1.

Speelplein
Er zijn veel dingen genoemd die de kinderen graag op het plein zouden willen hebben;
Glijbaan, BMX baan, schommels, skatebaan, hoog klimrek, trampolines, extra voetbalveld
(pannakooi), echte goals, brandweerpaal aan het klimrek, schommelmand, rond klimrek,
kabelbaan.
We hebben afgesproken dat Danny a6’jes (kleine blaadjes) regelt waarop alle kinderen een
tekening kunnen maken voor een ‘droompleinboekje’. Die delen we dan uit om wat extra geld in
te zamelen voor een mooi speeltoestel. De kinderen van de leerlingenraad gaan de briefjes
uitdelen in de groepen en leggen dan de opdracht uit. Danny zegt nog wanneer we dat gaan
doen.

2. WC’s
Onderbouw is veel schoner. Bovenbouw blijft lastig. Er is nagedacht over een elektronische
luchtverfrisser. Danny vraagt na hoeveel dat kost. Losse luchtverfrissers doen we niet, dat
gaat niet goed. Het WC papier is regelmatig op, Danny gaat aan Frans vragen of er ‘een noodrollletje’ in iedere klas kan komen. 
Het slot van groep 3 moet nog gemaakt.
3. Boeken in de bieb
Belangrijke punten die we doorgeven aan juf Cindy (boekenjuf). Dat doet Jade.
- Meer leuke boeken, de kinderen willen graag meedenken over nieuwe boeken.
- Het is soms lastig om snel een goed boek te kiezen. Daarom denken we dat het goed is als
we iets langer de tijd hebben om te kiezen, of dat het kiezen makkelijker wordt. Bijvoorbeeld
door ze op onderwerp te zetten.
- Pluskast, daar lijken meer jongens- dan meisjesboeken te staan.
- Sommige kinderen van de llr. willen hun boek sneller kunnen ruilen, daar zijn we het niet
over eens.

- Sommige kinderen nemen een boek mee van thuis, mag dat in alle klassen?
- Vaker toetsen zodat je sneller in een andere kast kan lezen lukt helaas niet.

4. Samenwerken
Danny legt uit wat de juffen en hij willen veranderen en hij wil weten wat de kinderen ervan
merken.
- De kinderen zeggen dat de lessen wat leuker zijn als ze mogen samenwerken.
- Soms is het lastig om met je buurman te werken waar je niet altijd goed mee kan werken.
Daarom niet altijd met je buurman werken.
- Samenwerken zorgt ervoor dat je wat sneller door kunt, je hoeft niet altijd op juf te wachten.
- De kinderen moeten eens per jaar een sociogram invullen, daar moet dan ook mee gedaan
worden. Is dat zo?
5. Zijn er nieuwe belangrijke punten?
- poep op de stoep
- goede doelen, inzamelacties?
- logo (willen we daar iets in veranderen)
- speelplein
- bewegen in de klas
- koken/kunstatelier
- verjaardag van de school
6. Volgende vergadering is 15 december

