Notulen
leerlingenraad
Datum
Locatie
Tijdstip
Aanwezig
Afwezig
Notulist

:
:
:
:
:
:

27 maart 2017
Directiekamer
11:00
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Opening vergadering
Juf Angelique heet iedereen welkom.
Notulen van de vorige keer
Geen opmerkingen.
(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
Evaluatie kerst
In groep 6-7 werd het knutselen gemist (de knutsels vervolgens verkopen) en
het buitenspelen met een vuurkorf. Het kerstverhaal was wel leuk, maar dat kent
iedereen eigenlijk al. In groep 8 waren de meningen nogal verdeeld. De ene helft
vond het prima zo, de andere helft vond de kerstmarkt leuker. Ook in groep 8
werd het buitenspelen gemist. In groep 4-5 is dit niet besproken.
Het buitenspelen is wel een dingetje. De leerkrachten snappen dat het leuk is om
buiten te spelen, maar er is op dat moment weinig toezicht. Ook niet alle papa’s
en mama’s blijven bij hun kinderen, waardoor er soms vervelende dingen
gebeuren. We nemen de opmerkingen mee naar de werkgroep voor volgend jaar.
Evaluatie Carnaval
In groep 6-7 vinden ze de optocht wel leuk, maar het is jammer dat je niet
vooruit of achteruit mag lopen in de optocht om alle wagens te zien: nu zie je
niet alles. Verder vindt groep 6-7 Carnaval heel leuk op school.
In zowel groep 8 als groep 6-7 zouden ze graag meer activiteiten willen zien
naast het hossen (meer spelletjes of iets spectaculairs maken).

Groep 8 vond de film kijken heel saai, het zou fijn zijn als er dan meer andere
activiteiten zijn waar uit gekozen kan worden.
Een goede omkleedplek voor groep 8 zou ook fijn zijn (als de raad zich om moet
kleden). Blijkbaar mocht dit ook in de klas, maar dat hadden de kinderen zo niet
begrepen.
De activiteit schminken vonden de kinderen heel leuk, misschien is het mogelijk
dat er meer schminkers komen, nu was het best lang wachten.
De polonaisebel mag van groep 8 ook weg: dan zat je net in de wachtrij bij het
schminken en dan moest je mee doen met de polonaise. Een ander kind merkt
op dat je niet persé hoeft mee te doen met de polonaise: hier moeten duidelijke
afspraken over gemaakt worden in elk geval.
Hoe kunnen de lessen op school nog beter, zodat de kinderen nog meer
kunnen leren?
Groep 6-7
 Een paar keer les buiten in de zomer, dan letten kinderen nog beter op.
Sowieso zouden de kinderen tussendoor wat vaker naar buiten, om even
energie kwijt te raken. Helaas hebben we met onderwijstijd te maken, we
mogen niet zomaar maar naar buiten. De kinderen geven aan dat het een
leerzame activiteit zou kunnen zijn, dan is het wel een ander verhaal.
 De kinderen zouden graag meer meesters voor de klas willen.  Juf
Angelique ook, maar dat is wel een lastig dingetje. Er zijn maar heel
weinig meesters.
Groep 8
 Meer leerzame spelletjes en op woensdag wel mogen voetballen in de
pauze. Over het voetballen in de pauze hebben we het al eerder gehad in
de leerlingenraad. Deze afspraak is er niet voor niets. We besluiten deze
discussie nu echt te sluiten.
 De uitleg is soms te lang, kinderen willen aan het werk.
 Het Talentenplein zou meer gebruikt mogen worden als plek om samen te
werken. Juf Angelique legt uit dat dit ook mag, zolang er gefluisterd wordt.
In de praktijk blijkt dit echter moeilijk en is er te weinig op het
Talentenplein. Samenwerken in de klas werkt beter, omdat er dan een juf
is die mee in de gaten houdt of er niet teveel gekletst wordt.
 De spellinglessen zijn saai. De uitleg met de categorieën duren te lang.
Andere bespreekpunten?
Geen andere bespreekpunten vanuit de groepen.
Jisse geeft nog aan dat ze technieklessen mist. Groep 1-2 heeft dat regelmatig,
in de andere groepen gebeurt dit alleen tijdens de dagen waarop er
continurooster is of zelfs helemaal niet. De kinderen bespreken dit met hun eigen
leerkracht. Hierdoor komen de kinderen ook op muziek. Ze zouden graag weer
een muziekproject willen. Toevallig heeft juf Angelique in april een afspraak met
de harmonie hierover, wordt vervolg dus!
Voor de volgende keer bespreken
- Evaluatie Koningsspelen
Verder zullen we het tevredenheidsonderzoek in de leerlingenraad bespreken.

Volgende vergadering
12 juni 2017

