LLR1 vergadering 12 oktober 2017
Aanwezig: Caya en Alec (unit 8), Max en Tim (unit 7), Britt en Julian (unit 6), Nick en
Jacky (unit 5), juf Ciska en juf Miranda
Afwezig: 1. Opening en mededelingen: Welkom.
De nieuwe leden van de leerlingenraad (LLR) stellen zich even voor en vertellen
hoe de verkiezing in hun groep is verlopen.
De vergaderingen zullen iets anders verlopen dan hoe het in het verleden ging.
De leden van de LLR nemen voortaan hun eigen lunch mee. Hierdoor hoeft de
tafel niet meer gedekt te worden en dat scheelt veel tijd.
Ook zal de vergadering meer een werkvergadering worden. Dit betekent dat er
niet meer alleen wordt gesproken over de actiepunten, maar dat juf Ciska en juf
Miranda de leden ook meer gaan begeleiden bij de uitvoering van die
actiepunten.
2. Punten van de vorige vergadering
- Hoe zit het met de goaltjes?
Alec vertelt aan de leden wat er vorig schooljaar al is gedaan. Tijdens de
vergadering gaan we samen op zoek naar goede doelen die voldoen aan al
onze eisen.
-

Enquête disco
Vorig schooljaar heeft de leerlingenraad een enquête gehouden om te
onderzoeken wat de leerlingen vinden van de schooldisco.
Hieruit kwam naar voren dat de kinderen de disco heel leuk vinden. Favoriet
zijn de disco’s met Halloween en Valentijn. Minder fijn is dat het meestal heel
warm is tijdens de disco, dus de ramen moeten open.

3. Voorleeswedstrijd
Op woensdag 11 oktober heeft de LLR nog een taak uitgevoerd: jureren bij
de voorleeswedstrijd. Ze vonden dit heel leuk om te doen. Als extra tip wordt
genoemd dat niet alle deelnemers zich hebben gehouden aan de richtlijnen
waarop de jury juist moet letten. (bv. sommige kinderen lazen langer dan 5
minuten). Alle punten waarop de jury zal letten, staan ook op een blad dat
alle deelnemers vooraf krijgen. Juf Ciska en juf Miranda zullen dit volgende
keer nogmaals duidelijk melden bij de andere leerkrachten.
4. Netheid gangen en wc’s
Dit jaar gaat de LLR weer actief letten op de netheid van de gangen en de
wc’s. De LLR heeft bedacht dat zij regelmatig de gangen en wc’s zullen
controleren. Zij gaan hierbij gebruik maken van groene, gele en rode kaarten.
Als de wc’s en gang van een unit in orde zijn, wordt aan de betreffende
leerkrachten een groene kaart gegeven. Deze kaart betekent ‘Prima, ga zo
door!’
Als het niet in orde is, zal dit ook gemeld worden bij de leerkrachten die bij die
gang of wc’s horen. De LLR geeft hierbij een ‘gele kaart’. Deze gele kaart

betekent ‘Het is nu niet netjes/schoon in jullie gang en/of wc’s. Zet hem op, en
zorg ervoor dat het de volgende keer een groene kaart is!’
De leerkrachten moeten dit dus ook met hun groep bespreken.
Na twee keer een ‘gele kaart’ volgt een ‘rode kaart’. Aan het eind van het
schooljaar wordt een prijs uitgereikt aan de unit die tijdens het schooljaar de
schoonste wc’s en netste gang heeft gehad.
WC’s en gang van unit 1/2 worden gecontroleerd door Tim en Alec;
WC’s en gang van unit 4/5 worden gecontroleerd door Jackie en Nick;
WC’s en gang van unit 3/6 worden gecontroleerd door Britt en Julian;
WC’s en gang van unit 7/8 worden gecontroleerd door Caya en Max.
De meisjes van 8a die het wc-papier in de toiletten bijvullen, zullen het ook
doorgeven aan hun klasgenoot Alec als de wc’s vies zijn. Dit is dan weer een
extra controle.

De eerste eigen vergadering van de LLR (dus zonder juf Ciska en juf Miranda) is op
vrijdag 27 oktober.
De volgende vergadering met de juffen erbij staat gepland op donderdag 30
november 2017 om 12.00 uur. Vergeet je lunch niet mee te nemen, je schrift en een
pen.
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.
Juf Miranda en juf Ciska

