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Opening vergadering
Juf Angelique heet iedereen welkom. De vergadering is verzet naar vandaag
omdat juf Angelique ziek was. Fijn dat de school dit jaar weer kan rekenen op
enthousiaste kinderen!
Notulen van de vorige keer
Niet van toepassing
(Nieuwe) ideeën voor uitgave sponsorloop
 Een schoolbord ophangen buiten (bord met krijtverf).
 Schommels op de bovenbouwspeelplaats
 Een basketbaldoel
 Kunstgras
 Pannakooi
 Moestuintje
 Een nieuw voetbalnet
 Een groter fietsenhok
 Krijtbord op bovenbouwspeelplaats
Ipad op school
Vanuit groep 4-5 komt het verzoek om Ipads, of eigenlijk komt dit verzoek van Dignan.
Er was in de klas geen tijd om de leerlingenraad voor te bereiden en alhoewel Dignan
weet dat de leerlingenraad bedoeld is voor informatie vanuit de klas (niet vanuit 1
iemand die iets vindt) , wilde hij toch dit puntje inbrengen. Juf Angelique denkt dat heel
veel kinderen op school wel een tablet zouden willen, dus vandaar dat we het punt toch
inbrengen in de leerlingenraad.
Juf Angelique legt uit dat we binnenkort Chromebooks krijgen op school. Dat zijn kleine
laptops. Die komen in plaats van de normale computers (dus 12 voor de hele school).
Samen met alle directeuren van de scholen van SKIPOV zijn we aan het bekijken of we
nog iets anders (bijvoorbeeld tablets) willen. Maar…hier moet goed over nagedacht
worden. Het kost namelijk veel geld en het is wel belangrijk dat je een plan maakt zodat
ze goed gebruikt gaan worden. Dit schooljaar gaan we samen met de school in Zijtaart
en een meneer die er veel verstand van heeft, bekijken wat er allemaal mogelijk is en
wat we dan in de toekomst willen hebben. Wordt vervolgd dus… (maar duurt wel nog
eventjes).

WC-papier
De kinderen van groep 6/7 vinden het WC-papier niet fijn, ze vinden het te dun. Juf
Angelique vraagt de kinderen van de leerlingenraad om te informeren bij de conciërge
naar welke wc-papier er allemaal besteld kan worden (moet namelijk bij hetzelfde bedrijf
besteld worden als nu, omdat we daar een contract hebben). Juf Angelique wil graag
weten wat de verschillen zijn, de voor- en nadelen en natuurlijk de kosten. Misschien is
het zelfs mogelijk om van alle rollen een voorbeeld te krijgen?
Vervolgens vraagt juf Angelique aan de leerlingenraad om te regelen dat er in de
groepen gekozen gaat worden voor wc-papier.
Quinten en Meike gaan hiervoor zorgen, zij denken dat dit over een maand is geregeld.
Lijnen op de speelplaats bijwerken
De lijnen op de speelplaats zijn nogal vervaagd. De leerlingenraad mag aan de conciërge
vragen om dit opnieuw te (laten) schilderen met speciale verf daarvoor. Quinten en
Meike zorgen dat het gevraagd wordt.
Fluisteren op de gang
Veel kinderen van groep 6/7 zouden graag willen dat je mag fluisteren op de gang,
bijvoorbeeld als je je fruit mag pakken. We hebben samen met de leerlingenraad dit
besproken. Sinds dit jaar hebben we gedragsverwachtingen. Die zijn samen met kinderen
en ouders gemaakt. De verwachting die we van iedereen hebben, is dat het stil is op de
gang. Dat vonden we vorig jaar allemaal. Die verwachting blijven we nu dus ook
hanteren (steeds verwachtingen aanpassen is niet zo duidelijk). Overigens vinden de
meeste kinderen van de leerlingenraad dit ook een goede regel.
Muur van de basketbal zit onder het krijt
Meike en Quinten mogen de conciërge vragen om dit er af te spuiten. De leerlingenraad
vraagt zich af of er een bord kan komen waarop gekrijt kan worden. Deze wens gaat
naar ideeën voor het geld van de sponsorloop. Een dergelijk bord hangt trouwens al bij
de onderbouw.
WC en kiezen onderbouw- en bovenbouwspeelplaats
Dit zijn punten die vorig jaar ook aan bod kwamen. Voor wat betreft de wc hebben we
hierin al heel veel gedaan, het is helaas een kwestie van accepteren (en dat je iemands
geluiden hoort, daar is helaas niets aan te doen). Het kiezen van de speelplaats is vorig
jaar uitgebreid besproken, vanwege goed toezicht door de leerkrachten doen we dit niet
meer. Er waren ook te veel kinderen die zich niet aan de gemaakte afspraken hielden.
Luchtverfrissers mogen aangeschaft worden door de conciërge. Rubyan en Nino vragen
dit aan de conciërge (moeten wel hoog hangen in verband met veiligheid en kleine
kinderen). Rubyan en Nino regelen dat er een bordje “Graag de deur sluiten” bij de wc
komt.
Nieuwe speelspullen
Groep 8 zou graag meer speelspullen willen, o.a. ballen voor het viervakken. Ballen zijn
geen probleem. Nino en Rubyan mogen de conciërge vragen deze te kopen.
Toestellen zijn lastiger, die kosten erg veel geld namelijk. Dat zou dan op het
wensenlijstje van de sponsorloop moeten.
Gedragsverwachtingen
Sommige kinderen vinden de gedragsverwachtingen wel erg streng. De uitleg hiervan
mist een beetje. Weten kinderen waarom deze verwachtingen er zijn en hoe ze gemaakt
zijn? Dit wordt in groep 8 verder besproken in de sociokring, dat lag al in de planning. Juf
Angelique merkt op dat sinds de gouden weken en de gedragsverwachtingen veel minder
gepest wordt en er minder vaak vervelende dingen gebeuren. Bijvoorbeeld het in de rij
naar binnen gaan: twee jaar geleden hoefde dat niet, maar dan werden kinderen getrapt
en geduwd. Nu gaan we rustiger naar binnen en kan de leerkracht goed in de gaten

houden dat de school veilig voelt voor de kinderen. We bespreken dit later weer in de
leerlingenraad.
Bespreekpunt voor de volgende keer (voorbereiden in de klas dus)
Wat vinden de kinderen op onze school van de Gouden Weken? Tips/ tops?
Wat vonden de kinderen van de Kinderboekenweek, hebben ze nog tips of tops?
Wat vinden de kinderen op onze school van de inlooptijd zoals die nu is? Blijven we dit zo
doen of gaan we weer terug naar hoe het was of moet er iets aangepast worden?
Graag goed van te voren voorbereiden in de klas en bij punten waarvan we eigenlijk al
van te voren weten: dat kan helaas niet of dat vinden maar een paar kinderen bedenk
goed of je deze meeneemt naar de vergadering. De juf kan van tevoren vaak ook al
uitleggen waarom iets wel of niet kan.
Volgende vergadering
8 december 11:00

