LLR3 vergadering 12 januari 2017
Aanwezig: Iris en Thomas (unit 8), Alec en Caya (unit 7), Mats en Pelle (unit 6), Britt
en Julian (unit 5), juf Ciska en juf Miranda
1. Opening en mededelingen: Welkom.
Afspraak voor de volgende keer: de kinderen starten om tien voor 12 met het
pakken van de boodschappen en het dekken van de tafel. Op die manier
kunnen we op tijd starten met de vergadering. Fijn dat iedereen pen en papier bij
zich heeft.
2. Punten van de vorige vergadering
- Caya, hoe is het nu in de kleedkamer bij de gym?
Caya vertelt dat het nog niet helemaal goed is; nog steeds hangen kinderen
hun kleren niet netjes aan 1 kant van de kleedkamer. Bij sommige groepen
gaat het al wel goed.
Het lijkt nu vooral nog mis te gaan bij de kinderen uit de groepen 3 en 4. Juf
Ciska en juf Miranda zullen dit met die juffen kortsluiten.
-

Caya, hoe is het met het plaatsen van de fietsen?
Het probleem is nog niet opgelost. Maar we begrijpen nu wel beter waarom
jonge kinderen hun fietsen parkeren op de parkeerplek van groep 7 en 8. De
parkeerplekken en ingang van de onderbouwgroepen is nu niet logisch
ingedeeld, daarom plaatsen ouders de fietsen soms op een voor hen meer
handige plek. We zijn het erover eens dat het niet echt een probleem meer is
en halen dit punt van de volgende agenda af.

-

Mats, is er in de groepen geïnformeerd naar een actie rondom oude spullen
verkopen voor een goed doel?
Mats heeft wel in de eigen groep gesproken, maar in de andere groepen is
dit nog niet gebeurd. Er zijn ook al ideeën bedacht. Er wordt bedacht om
volgend jaar mee te doen met de actie Serious Request, daar kunnen de
kinderen dan op verschillende manieren geld voor inzamelen. Op dit moment
laten we het punt even liggen. Komt volgend jaar op de eerste LLR weer op
de agenda.

-

Alec, is er al een tekening gemaakt voor het speelveld (voetbalgoaltjes)?
Alec heeft nog geen tekening. Er wordt nu een afspraak met een datum
gemaakt: 27 januari moet de tekening met het plan af zijn. De LLR gaat
hieraan werken tijdens de eigen vergaderingen.

3. Biebbaasjes - computers.
Juf Ciska en juf Miranda hebben een mail gestuurd aan juf Marjolein waarin het
probleem met de PC’s van de bieb is aangekaart. Juf Marjolein heeft
geantwoord dat dit probleem bekend is en dat het een netwerk probleem is. Hier
wordt nu aan gewerkt. Mochten er nog meer vragen / problemen zijn met
betrekking tot de bieb dan kunnen we hiervoor terecht bij 3 personen: juf
Marjolein, juf Anja (van de kleuters) en Debbie (van de bieb zelf).

4. Disco: is de enquête al geweest, wat is de uitslag en wat zijn verbeterpunten?
De LLR heeft een enquête opgesteld en is hiermee langs bijna alle klassen
gegaan.
Afspraken: de enquête wordt nog afgenomen in de laatste groepen. Daarna
worden de gegevens in een tabel / overzicht gezet.
Tip voor de volgende keer: als bijvoorbeeld een enquête is opgesteld, laat deze
dan even beoordelen door juf Ciska of juf Miranda. Zij kunnen eventueel nog
verbetertips hebben.
5. I-pads: ervaringen delen.
De kinderen vertellen allemaal dat ze het fijn vinden met de I-pads. De wifi lijkt
verbeterd te zijn. Er wordt Topondernemers op gedaan, rekenen, spelling,
Bloon, Nieuwsbegrip, verkeer, Kahoot en allerlei oefeningen.
Niet alle groepen gebruiken de i-pads nu even vaak, dit heeft vooral te maken
met de aantallen die er aanwezig zijn voor de groepen. De wens van unit 7 en 8
is om ook in die groepen voor elk kind een i-pad beschikbaar te hebben.
6. Sint en Kerstevaluatie
Beide feesten waren erg leuk. Punten die hier nog genoemd worden:
Sint:
- Sint hoeft niet persé langs in de bovenbouw (de pieten mogen wel even
komen)
- Aankomst buiten vond de bovenbouw niet zo leuk en duurde te lang. Zij
konden het niet goed zien (opstelling!) en het geluid was slecht van kwaliteit.
- De 2 stuntpieten waren wel heel leuk.
- Surprisetentoonstelling blijft leuk. Maar soms wordt er iets onaardigs gezegd
over bepaalde surprises en dat is niet leuk. Het lijkt nu soms net een
wedstrijd (welke is de mooiste/grootste etc.).Bij sommige surprises is
duidelijk te zien dat ouders hebben meegeholpen en dat is niet altijd leuk
voor de kinderen die het helemaal zelf doen.
- Bij de surprises: Waarom moet de naam van de maker op de vuilniszak
worden gezet? De LLR vraagt zich af wat hiervan het doel is.
Kerst:
- Warme hapjes worden koud als je bijna direct na aankomst al naar de
voorstelling moet.
- Na wat minder leuke voorstellingen vonden de kinderen de voorstelling van
dit jaar wel heel leuk.
- Zouden de tijden van het binnenkomen misschien iets kunnen worden
aangepast tussen MB en BB? Nu was het erg druk.
- De hoeveelheid eten zou echt iets minder mogen. Oplossingen: lijst
aanpassen (minder keuzes) en de aantallen of de grootte aanpassen (minder
en kleinere hapjes)

7. 22 maart Open Dag
De LLR wordt gevraagd vast na te denken over wat zij zouden willen
presenteren. Dit komt op de volgende vergadering terug.

8. Zijn er verder nog punten / Rondvraag
- Wanneer is het voetbaltoernooi?
o Meester John zal hiernaar gevraagd worden.
-

Hoe zit het nu met de rode stip bij groep 6? Wie bepaalt nu precies of er wel
of niet op het grasveld gespeeld mag worden? En hoe wordt dat precies
bepaald?
o Juf Ciska en juf Miranda zullen dit met de andere leerkrachten
opnemen.

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 23
februari 2017 om 12.00 uur.
Juf Miranda en juf Ciska

