
LLR5 vergadering 6 april 2017  
 
Aanwezig: Thomas en Iris (unit 8), Alec en Caya (unit 7), Mats en Pelle (unit 6), Britt 
en Julian (unit 5), juf Ciska en juf Miranda 
Afwezig: - 
 

1. Opening en mededelingen:  Welkom. 
Fijn dat we nu op tijd kunnen starten. 
 

2. Punten van de vorige vergadering 
- Hoe zit het met de goaltjes? 

Alec vertelt dat er een maximaal budget is van 400 euro. De leerlingenraad 
heeft nu doeltjes uitgezocht die makkelijk in elkaar gezet kunnen worden en 
die toch vrij stevig zijn. De doeltjes zijn te kopen bij de Buitenspeelshop en 
zijn van kunststof.  
Na de meivakantie zullen juf Anja, meester John, juf Ciska en juf Miranda 
samen met de LLR beslissen welke doeltjes er besteld zullen worden. 
 

- Groepen 8 – excursie regelen naar Historyland? 
Dit is nog niet gebeurd. De actie ligt bij groep 8, Iris en Thomas moeten met 
hun leerkrachten overleggen wanneer dit kan.  
 

3. Open dag – ervaringen delen. 
Britt vertelt dat er weinig ouders waren in de aula. Een volgende keer moet er 
duidelijker worden aangegeven wat ouders in de aula kunnen doen / zien. Ook 
vertellen kinderen dat sommige ouders helemaal geen rondleiding wilden met 
een leerling uit groep 8 maar liever zelf een beetje rondkeken. Tip: vertel die 
ouders wat het voordeel is van een rondleiding met een leerling. 
Over het algemeen genomen was het niet heel druk op de open dag, maar ook 
niet heel rustig. 
  

4. Disco – enquete afgerond / uitslag / wat bespreken met leerkrachten? 
Gegevens zijn bekend, maar zijn niet in een tabel gezet. De conclusies die 
getrokken kunnen worden zijn:  
- Ramen moeten open tijdens disco, want het is vaak te warm 
- Bij de kleuters mag de muziek zachter 
- Leerlingen vinden de disco eigenlijk allemaal leuk. Zij willen minstens 2 x 

disco per jaar, nog liever 3 x. De leerkrachten vinden 2 x per jaar het 
maximum.  

Juf Ciska en juf Miranda zullen de resultaten aan het team terugkoppelen. 
 

5. Kring has got Talent 
Op het moment van de vergadering was nog niet veel informatie bekend over 
deze dag (Koningsspelen en Kring has got talent worden allebei op 21 april 
gevierd). 

a. Rollen verdelen –  
De dag wordt geregeld door de werkgroep Koningsdag. Deze werkgroep bestaat 
uit juf Loes, meester John en juf Nienke.  
Juf Miranda staat voor de klas, juf Ciska is die dag afwezig. Juf Marjolein is het 
aanspreekpunt voor de leerlingenraad.  



De leerlingenraad zal jureren bij de optredens. 7/8 bij 5/6, en 5/6 bij 7/8. Ook zal 
gevraagd worden of de stagiaires willen jureren. 
De presentatie zal door de leerlingenraad gedaan worden. (NB in een latere mail 
staat dat meester John en juf Loes zullen presenteren) 

b. De winnaars per groep moeten van te voren bekend zijn. Dus de LLR moet de 
namen van de winnaars opvragen bij de groepen. Afspraak: dinsdagmiddag 18 
april verzamelt de LLR de winnaars. 

c. Als de groepswinnaars bekend zijn, moeten de optredens op een lijst worden 
ingedeeld.  juf Loes/meester John actie 

d. Muziekinstallatie klaarzetten  juf Loes/meester John/Richard 
e. Score formulieren regelen  juf Ciska 
f. Bekers regelen  juf Ciska/meester John  
 
6. Zijn er verder nog punten / Rondvraag 

- Britt zou het een leuk en gezond idee vinden om één dag in de week water- 
en fruitdag te hebben. Alle leerlingen mogen dan alleen dit meenemen voor 
de pauze. In de LLR zijn de meningen hierover verdeeld.  

- Er is een discussie over de overblijf. Afgesproken wordt dat juf Sandra en juf 
Petra binnenkort met de LLR gaat praten om de vragen/klachten die hierover 
zijn te bespreken. Deze juffen kunnen daarna dan met de overblijf praten. 

- Afgesproken wordt dat de eigen vergaderingen van de LLR véél korter 
moeten. Maximaal een half uur.  

 
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 bij de LLR betrokken en 
kunnen jullie ook direct duidelijk maken wat je van je groep nodig hebt.  
 
 
De volgende vergadering met de juffen erbij staat gepland op donderdag 29 juni 
2017 om 12.00 uur. 
 
Juf Miranda en juf Ciska 


