Leerlingenraad
Verslag 15 maart 2015
De data voor de bijeenkomsten 2015/2016 (11.00-12.00) dit jaar zijn:
10 N ovember - 15 december - 2 februari - 15 maart - 19 april - 7 juni - 12 juli
1.bibliotheek
Er komen 2 indelingen in de boeken net zoals in de echte bibliotheek. Het A gedeelte (t/m 8 jaar) en
het B (9 jaar en ouder). De kinderen mogen zelf kiezen, er is meer keus maar het is ook lastiger om
een boek te kiezen van het goede niveau. Daarom is de 5 vinger regel. De klassenvertegenwoordigers
leggen dat uit in groep 4 t/m 8 (Abel en Rune gr 4).
De boekenleggers moete worden uitgedeeld en de klassen mogen allemaal 10 leuke boeken
opschrijven of bedenken, die lijst moet volgende week weer naar juf Cindy (in haar postbakje).
2. muzieklessen
Wat goed gaat er goed en wat kan er beter?
- Miniharpen waren leuk (sommige jongens vonden het iets minder)
- De aanwijzingen voor het spelen van een instrument mogen soms iets duidelijker.
- Leuke lessen maar soms mag het iets moeilijker.
- Boomwhackers zijn heel leuk, de andere klassen willen dit ook graag doen. Je leert er veel
van.
- Veel standaard dingen, mag meer variatie in instrumenten.
- Sommige juffen zingen kort en andere besteden er wat meer aandacht aan.
- Namenspel was erg leuk.

3. Poep op de stoep
Doorgeschoven naar volgende vergadering.
4. Wilgenhoek 85 feest
- Speurtocht was o.k., aanwijzingen waren lastig en de opdrachten waren niet allemaal even
moeilijk. Groep 8 vond het soms lastig om de leiding te nemen.
- Er werd die dag nog steeds gewerkt, dat viel tegen.
- De opening was leuk, duurde wel wat lang want het was koud. Speeltoestel is leuk!
- Voorstelling voor de kleuters en groep 3 was erg geslaagd.
5. Logo wedstrijd
logo van de leerlingenraad laten we voor de komende vergadering ontwerpen.
6. Nieuwe voorzitter kiezen
Abel is de nieuwe voorzitter (daarna Rune en daarna Evelyn)
Belangrijke afspraken zijn dat de voorzitter het verslag en de agenda komt brengen. Vanaf dat
moment gaan de klassenvertegenwoordigers in de klas het verslag bespreken en de opdrachten
uitvoeren!

