Leerlingenraad
verslag 7 juni 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 leerlingenraad
Het logo van Eline is gekozen. We vragen aan de ouders om een digitale versie (in de computer).
Komend jaar gaan we het logo gebruiken! Eline krijgt natuurlijk een mooie prijs. Danny koopt de prijs
en op 12 juli geven we het aan Eline.
2. visie (4 V’s en hoe ziet de leerlingenraad dat)
‘Verantwoordelijkheid, vertrouwen, veiligheid en verscheidenheid’.
opmerkingen:
- de 4 v’s zijn nieuwe voor de kinderen.
- verantwoordelijkheid zien we terug in : zelf plannen, weektaak, werk zelf nakijken, leren-leren (hoe
moet je dingen goed leren), kinderen willen graag weten waarin ze beter kunnen worden.
- veiligheid, daar is veel aandacht voor, vinden we belangrijk, straf mag soms erger zijn (maakt dan
meer indruk).
- vertrouwen, er is aandacht voor dingen die we moeilijk vinden, elkaar helpen lukt soms beter dan
de andere keer, soms nog beter uitleggen waarom voorzeggen niet helpt.
- verscheidenheid, er is geen discriminatie ofzo, kinderen mogen elkaar helpen al er iets moeilijk is,
elkaar helpen lukt soms beter dan de andere keer, soms nog beter uitleggen waarom voorzeggen
niet helpt. Er wordt meer samengewerkt.
3. bieb
De 5 vinger regel werkt niet echt in de bovenbouw, de boekenlegger wel maar de regel niet echt. De
meeste kinderen komen niet van die moeilijke woorden tegen. Soms hebben de kinderen er geen zin
in. De kinderen dringen aan dat er toch echt nog nieuwe boeken bij moeten komen. In groep 8 is er
soms te weinig tijd om te lezen, dat wordt dan gebruikt om de weektaak af te maken.
4. huiswerk en cultuurproject
Bespreken we op de volgende vergadering.

Opdrachten voor de klassenvertegenwoordigers:
- Bespreek het verslag in de klas
- Cultuurproject? Tips en tops!
- Huiswerk, wat vinden we ervan? Is het te veel of te weinig…of precies goed?

