Leerlingenraad
Verslag 19 april 2016
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.Logo
Morgen om 10.00 uur kiezen we een goed logo.
2.Poep op de stoep
We merken dat er de laatste tijd geen poep meer is. Dus geen plan nodig.
3.Kunstatelier
 leuk om iets te leren wat je normaal niet snel zou doen.
 Heel leuk! Je leert dingen door te ontdekken
 Soms is het anders dan je dacht, dat is dan wel jammer. Soms wat meer uitdagend.
 Vaker!
 Wel leuk, soms is een uur te kort.
 Rekening met allergieën
4.Worden kinderen genoeg uitgedaagd?
 Er wordt veel herhaald (tafels en delen) voor sommigen is dat goed voor sommigen is
dat veel minder nodig.
 In de instructie wordt soms veel herhaald.
De drie sterren gaan niet altijd zelf aan de slag.
 Kinderen worden wel goed uitgedaagd, er zijn ook kinderen die een plusboek hebben
maar vinden dat eigenlijk wel saai. Als je klaar bent met je weektaak.
 Duckie’s worden wel eens gelezen. Niet echt uitdagend maar meer als beloning.
 Kunnen er niet meer projecten zijn waar we aan kunnen werken als we klaar zijn met
de weektaak. Bijvoorbeeld dieren of een interessante vraag.
 Plusboekdingen moeten altijd af. Er is altijd meer, als je klaar bent moet je driester
doen. Dus je ervaart het dan niet als een beloning als je hard gewerkt hebt.
 Tekenen en lezen is wel een beloning dus een uitdaging
 Drie sterren (6) wordt niet altijd uitgedaagd door plusboek. Er is heel weinig stof voor
hen. Een en twee sterren moet veel meer maken. Werkt niet motiverend. Twee
sterren hebben vaker saaie sommen.
Danny bespreekt dit in met de leerkrachten!
5. Tevredenheidsonderzoek er zijn vragen toegevoegd na heel goed overleg!
In juni gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 deze vragen beantwoorden.

6. Plan van de aanpassing schooltijden is uitgelegd en gevraagd wat de kinderen ervan vinden.
Hun reacties:
- Een uur pauze is kort voor kinderen die ver weg wonen. Wel een goed plan omdat ik snel eet
en dichtbij woon.
- Ik vind het fijn om weer snel op school te zijn.
- In de middag hebben we zo wat meer tijd voor de weektaak.
- Vakantie en vrije dagen van school zijn wel fijn.
-Als je een kwartier van school woont heb je altijd nog een half uur om te eten, dat moet toch
lukken.
-Voor kinderen die overblijven is het wel prima, die merken het verschil niet echt, we moeten
Nieuwe voorzitter is Rune 

