LLR2 vergadering 30 november 2017
Aanwezig: Caya (unit 8), Max en Tim (unit 7), Britt en Julian (unit 6), Nick en Jacky
(unit 5), juf Ciska en juf Miranda
Afwezig: Alec (unit 8)
1. Opening en mededelingen: Welkom. Er wordt afgesproken om eerst kort te
praten over de lopende zaken en daarna samen aan het werk te gaan.
2. Lopende zaken
- Hoe zit het met de doelen voor het voetballen?
We willen toch het liefst doeltjes die vast staan op het grasveld, omdat het
eigenlijk geen doen is om de doeltjes elke dag op te bouwen en weer af te
breken. Ook de opslag van de doeltjes zou een probleem worden. We
zoeken dus naar goede stevige doelen. Deze zijn behoorlijk prijzig. Er
worden ideeën voorgesteld om geld in te zamelen met acties zodat de school
deze duurdere doelen toch kan betalen. Ook willen we de gemeente
inschakelen om te vragen of zij de doelen dan voor ons in de grond kunnen
zetten. De beste plek op het grasveld is waar nu de kleine doeltjes staan
(aan de rechterkant).
-

Evaluatie van de disco
De disco is voor het eerst anders georganiseerd. Alleen de units 7 en 8 zijn
’s avonds geweest. Alle andere groepen zijn onder schooltijd naar de disco
gegaan.
Hoe is dit bevallen? De units 5 en 6 vonden het minder leuk nu. Zij waren
met de hele unit in een afgesloten aula. Dit was echt te vol en te druk. Ze
vinden het ’s avonds gewoon ook specialer om te gaan dan ’s middags.
Voor unit 7 en 8 was het onveranderd, alleen gingen zij nu vroeger. Zij
vonden het erg leuk. Als tip geven zij nog wel mee om de liedjes gewoon uit
te spelen, niet halverwege alweer een ander nummer.

3. Netheid gangen en wc’s
De wc controle is nog niet vaak uitgevoerd. Hier wil de leerlingenraad meer
regelmaat in brengen. Zij gaan dus vaker controleren. Juf Ciska heeft de eigen
vergaderingen ook ingepland. Op deze dagen zal ook steeds de wc en
gangcontrole plaatsvinden.
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.
Nick vraagt of de zeep ook vaker kan worden bijgevuld. Nu zit er soms niks in.
In unit 6 was er een probleem met een verstopte wc. Hier is iemand voor
gekomen die het probleem heeft opgelost. Er bleek een enorme prop papier in
te zitten. In unit 6 is iemand die expres de wc vies maakt. Hier moeten de
leerkrachten van die unit dus samen een oplossing voor bedenken. Als idee
wordt bv. genoemd dat er steeds een maatje mee moet ter controle.

4. Rondvraag
Nick meldt dat niet in alle groepen (genoeg) ballen zijn om in de pauze mee te
spelen. Je hebt er soms wel 3 nodig (voetbal, basketbal en tafelen). De
volgende oplossingen worden verzonnen:
- De moeder van Max zit in de ouderraad. Hij gaat vragen of de ouderraad
misschien nog geld te besteden heeft om ballen voor de units aan te
schaffen.
- Kinderen kunnen een bal van thuis meenemen.
- Je kunt in de unit een rooster maken zolang er nog onvoldoende ballen zijn.
Alle kinderen van de leerlingenraad hebben het rooster voor de eigen vergaderingen
gekregen. Let hier goed op.
De volgende vergadering met de juffen erbij staat gepland op donderdag 18 januari
2018 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

