
Vergadering 13 oktober 2016  
 
Aanwezig: Iris en Thomas (unit 8), Alec en Caya (unit 7), Mats en Pelle (unit 6), Britt 
(unit 5), juf Ciska en juf Miranda 
Afwezig: Julian (unit 5), juf Anja  
 

1. Opening en mededelingen:  Welkom. 
Er zijn een aantal nieuwe leden in de LLR gekozen, daarom stellen alle leden 
zich even kort voor. Julian is niet aanwezig.  
 
Het verslag van de LLR en de uitnodiging voor de nieuwe LLR worden altijd via 
MSI naar de leden toegestuurd. Het verslag komt ook op de site van de school. 
Aan je juf of meester vraag je dan het verslag op het digibord te openen zodat je 
het met de klas kunt bespreken. 
 

2. Maatjesunit 
Iris legt uit wat een maatjesunit inhoudt.  
Alle leden van de LLR zijn gekoppeld aan een unit die niet in de LLR is 
vertegenwoordigd, dit is je maatjesunit. Als er mededelingen zijn of vragen zijn 
die ook in de andere units belangrijk zijn, dan ga je langs bij je maatjesunit. 
 
Hieronder staat genoemd wie je maatjesunit is: 
 
Unit 8  Unit 1/2 C en D 
Unit 7  Unit 1/2 A en B 
Unit 6  Unit 3 
Unit 5  Unit 4 
 
Het is handig om direct na een LLR naar je maatjesunit te gaan als je een 
mededeling hebt. Dan vergeet je het niet. 
 

3. Planning eigen vergaderingen 
De LLR met de juffen komt 6 x per jaar samen. De volgende data zijn 
24 november 2016 
12 januari 2017 
23 februari 2017 
6 april 2017 
29 juni 2017 
 
Deze data worden door juf Ciska op de kalender in MSI gezet. 
 
Daarnaast hebben de kinderen van de LLR ook eigen vergaderingen. Deze 
worden op de vrijdagen gepland. Juf Ciska zal ook deze eigen vergaderingen in 
de agenda op MSI zetten. 
 
In de eigen vergaderingen bespreken de leden de ideeën die zij hebben of 
hebben gehoord. Ook worden de gangen en toiletten gecontroleerd op netheid. 
Aan de units wordt ook verteld dat hun gang / toilet netjes is of juist helemaal 
niet. Hier moet dan iets aan gedaan worden door die unit. 
 



 
4. Waar gaat de LLR dit jaar aandacht aan besteden? 

In de groepen zijn al veel dingen genoemd waar de LLR aandacht aan moet 
besteden.  
Alec noemt de volgende punten:  
- meer aandacht voor kinderen met leervoorsprong of juist 

concentratieproblemen. 
- Goede afspraken maken over het veldje bij de boom waar nu wordt 

gevoetbald, maar waar ook wordt geschommeld. Dit gaat soms fout. 
- De PC’s voor de biebbaasjes door het vaak niet of niet goed. Hier moet een 

oplossing voor komen. 
 
Thomas en Iris vragen of er toch nog een poging gedaan kan worden bij de 
gemeente om voetbalgoaltjes te plaatsen. Verder noemt Iris nog filosofieles en 
yogales. 
 
Britt meldt dat het slotje in de meisjes wc van unit 5 kapot is. (Meester Richard 
moet hier even naar kijken.) 
 
Mats lijkt het een goed idee om oude / niet meer gebruikte spullen / boeken te 
verkopen en het geld aan een goed doel te geven (en een deel aan school 
bijvoorbeeld). Wat vinden de andere kinderen van dit idee? Vraag het in je klas! 
Ook wil hij een actie opzetten waarbij kinderen beter letten op wat ze allemaal 
printen. Nu wordt er heel vaak voor niks iets geprint en wordt dat allemaal 
weggegooid. Dat is heel zonde!  
 
Caya vraagt een oplossing voor het parkeren van de fietsen. Nu plaatsen ook 
veel jongere kinderen hun fiets op de plek voor unit 7 en 8. Daardoor is het daar 
te vol.  
Ook vertelt ze dat bij de gym kleedkamers de groepen moeten weten dat ze 
maar 1 helft van de kleedkamer mogen gebruiken. Nu hangen sommige klassen 
hun kleding in de hele ruimte en dat is niet de bedoeling. 
 
Verder noemt iedereen als verbeterpunt de wc’s. Deze moeten schoner. Hier 
zijn in de voorgaande jaren ook steeds acties voor geweest. Het blijft natuurlijk 
een verantwoordelijkheid van de kinderen zelf. Wil je een schone wc? Maak 
hem dan niet vies.  
 
Idee: Misschien kunnen we leuke posters maken en deze ophangen bij de wc’s 
om de kinderen alert te houden de wc’s schoon achter te laten? Bijvoorbeeld:  
 

Een schone wc begint bij jezelf! 
 

 
5. Mededelingen van juf Anja:   

Juf Anja is niet aanwezig, maar juf Ciska geeft haar mededelingen door. 
De juffen en meester hebben net hun ipad gekregen; na de herfstvakantie 
krijgen ook de kinderen de ipads in de klas. 
 



Er is momenteel veel te doen over rubberkorrels bij kunstgrasvelden. De 
rubberen snippers op ons schoolplein vormen geen gevaar, maar toch zou juf 
Anja de snippers graag vervangen zien worden door iets anders. Dit is wel heel 
duur. Misschien kunnen we hiervoor geld verkrijgen via sponsoren? 
 

6. Rondvraag  
Binnenkort worden de voorrondes van de voorleeswedstrijd gehouden. 4 
november moet elke groep een winnaar/winnares hebben die uitkomt in de 
finale van school. 
Kring’s Got Talent wordt ook dit jaar weer georganiseerd door de LLR. Wanneer 
dit precies is, is nog niet bekend. 
 

 
Actiepunt voor alle leden van de LLR: 
Vraag aan je juf of meester of je de notulen op het digibord mag openen en deze 
samen kan lezen. Op die manier worden alle kinderen meer bij de LLR betrokken en 
kunnen jullie ook direct duidelijk maken wat je van je groep nodig hebt.  
 
Juf Ciska en juf Miranda zullen de andere leerkrachten in de school vragen om meer 
aandacht te besteden  en tijd vrij te maken voor de LLR.   
 
De volgende vergadering met de juffen erbij staat gepland op 24 november 2016 
om 12.00 uur. 
 
Juf Miranda en juf Ciska 


