Leerlingenraad
Verslag 31 januari 2017
De data voor de bijeenkomsten 2016/2017 (11.00-12.00) dit jaar zijn:
8 november- 13 december - 31 januari - 4 april - 6 juni - 12 juli – 4 juli

1. Welkom
De ideeën van Mink en Joris (voor techniekspullen voor de kieskast) zijn erg goed! Danny mag
ze kopen van het geld van de ouderraad.
2. Leerling vragenlijst van vorig jaar!
Groep 5 t/m 8 hebben die ingevuld en we gaan vandaag kijken of er opvallende dingen in
staan waar we wat aan kunnen doen.
De kinderen en meester Danny zijn blij met het rapportcijfer van 8,4. Er staan veel goede
dingen in de lijst bijvoorbeeld dat de juffen zich heel goed aan afspraken houden. Maar we
zien ook dingen die beter zouden kunnen of moeten. Danny gaat dat bespreken met de juffen
en jullie bespreken het in de klas. Dan praten we daar de volgende vergadering weer over.
Pesten en plagen,
74 kinderen worden nooit geplaagd, 26 soms, 1 vaak en 0 altijd. We willen dat er nog minder
geplaagd wordt.
Andere kinderen doen mij expres pijn
67 kinderen zeggen nooit, 31 soms, 1 vaak en 0 altijd. Wij vinden 31 kinderen die soms pijn
hebben nog best wel veel.
Mijn juf of meester helpt bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen
4 nooit, 25 soms, 46 vaak en 24 altijd. Gelukkig gebeurt het heel vaak dat het opgelost wordt
maar we vonden 25 kinderen die soms zeiden nog best wel veel.
Op school praten we over wat ik elke dag doe en meemaak
18 oneens, 34 meer oneens dan eens, 29 meer eens dan oneens, 17 eens
Dit is wel interessant om eens in de klas te bespreken. Waarom is het fijn om dat te bespreken
en wat leren we ervan?
We praten en leren over milieu, politiek en het nieuws.
Daar zijn meer het kinderen het mee oneens dan eens. We kijken wel vaak het jeugdjournaal
maar praten daar niet zoveel over.
De computers en iPads
De iPad zijn fijn maar sommige kinderen zeggen dat ze de andere computers nu minder
gebruiken en daardoor eigenlijk minder op de computers werken. Dat is best gek. Meer
computers maar minder tijd.

3. Schaaktoernooi organiseren
de organisatoren per klas zijn:
gr 5 – Zoë gr 6- Thibault gr7- Sacha gr 8- Alexandra
- Het oefenen/trainen kan tot de voorjaarsvakantie
iedere klas heeft een trainer ( dat regelt de organisator)
trainen kan in de pauze en verder moet de organisator dat overleggen
- Het toernooi (iedere klas apart) kan na de voorjaarsvakantie
- 9 maart moet de winnaar per klas bekend zijn.
- 15 maart de finale in de zaal? 11.00- 12.00 ? Gr 5-6 en gr 7-8
Stef (gr 8) organiseert de finale en is scheids.

met juf.

De inschrijflijst kan opgehangen in de klas, de organisator maakt voor de
voorjaarsvakantie een wedstrijdschema. Stef kan helpen.

4. gezonde voeding
We vinden gezonde tussendoortjes heel belangrijk. Wat vinden jullie?
- 2 of 3e fruitdag kan ook
- De leerlingenraad is niet voor verplichten van fruit
- Het is heel belangrijk om te vertellen en te laten zien dat gezonde voeding belangrijk is
- Groenteboer op de markt heeft veel fruit voor weinig geld!!
- Niet teveel zoet mee naar school, 1 dag iets lekkers mee kan ook.
- Traktaties mogen ook wel gezond maar ook wel graag lekker.
5. Zijtuin
Hebben jullie tips? Het wordt een kleuterpleintje.
De Leerlingenraad denkt dat een trampoline of parcours leuk is voor de kleuters!
6. 3e Voorzitter kiezen uit groep 6!
Hannah is de voorzitter!

Opdrachten voor de klassenvertegenwoordigers (vraag even aan juf wanneer je dit kan doen):
Vraag in de klas:
-

-

Vertel even wat er in het verslag stond van de vorige vergadering.
Maak aantekeningen en neem die mee op de volgende vergadering!
Heeft de klas nog leuke liedjes voor de kinderdisco? Zet ze op een lijst en geef het aan Pauline.

