LLR3 vergadering 18 januari 2018
Aanwezig: Caya, Alec en Carolien (unit 8), Max en Tim (unit 7), Britt (unit 6), Nick en
Jacky (unit 5), juf Ciska en juf Miranda
Afwezig: Julian (unit 6)
1. Opening en mededelingen: Welkom. Alec is vandaag voor het laatst; hij wordt
vervangen door Carolien.
2. Lopende zaken
- Hoe zit het met de doelen voor het voetballen?
Tijdens de vergadering wordt de gemeente gebeld. Zij beloven uit te zoeken
of de huidige ‘doeltjes’ op het grasveld al afgeschreven zijn. Zo ja, dan
kunnen ze kijken of en welke nieuwe doeltjes er geplaatst kunnen worden.
We wachten nu op de reactie van de gemeente.
-

Netheid gangen en wc’s
De wc controle loopt goed, maar ze zijn vaak niet schoon. Om de controles
goed bij te houden worden de resultaten bijgehouden in een schrift.
WC’s en gang van unit 1/2 worden gecontroleerd door Tim en Carolien;
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.

-

Hoe staat het met de ballen?
Max vertelt dat de Oudervereniging die avond gaat vergaderen en het ook
over de ballen gaat hebben. Ze willen graag weten wat het budget is. Juf
Ciska vertelt dat er een afspraak was dat de kinderen niet met echte leren
voetballen mochten spelen. Inmiddels lijkt die regel vergeten of veranderd,
want er wordt toch met leren ballen gevoetbald. Juf Ciska en juf Miranda gaan
hier informatie over vragen.

3. Open dag – 21 maart – ideeën uitwerken
Op 21 maart is de Open Dag op school. Die dag zijn er ook
gemeenteraadverkiezingen. De stemhokjes voor de verkiezingen zullen in het
technieklokaal worden geplaatst.
In de aula staan diverse kinderen, zoals:
- Leerlingenraad geeft uitleg
- Biebbaasjes geven uitleg
- Juf Ciska geeft uitleg over kanjertraining
- Leerlingen van groep 8 geven rondleidingen ( krijgen briefje met informatie
die ze moeten geven)
- In de aula en in unit 8 liggen de methodes klaar zodat mensen die kunnen
bekijken. Ook hier geven de kinderen uitleg over
- Bij de units 1 t/m 7 komen intekenlijsten om een les bij te wonen
- Misschien kan juf Dineke vertellen over yoga
- Misschien kan juf Mathilde vertellen over de Crea4you
In de klas kunnen posters en flyers gemaakt worden die kunnen worden
opgehangen (posters) en uitgedeeld (flyers).

4. Kring has got talent - datum
- Er moet worden nagevraagd of dit weer met Koningsdag samen valt. Anders moet
er een andere datum gepland worden,
Punten om vast over na te denken voor de volgende vergadering en om in de klas na
te vragen:
-

Hoe denken jullie over het schoolfruit?
Wat voor oplossingen kunnen jullie bedenken bij ‘lastig’ fruit?

-

Zou de leerlingenraad een stukje kunnen schrijven over de leerlingenraad
om in de Kringloop te plaatsen?

-

Kind/oudergesprekken van september: wat vonden jullie hiervan, wat zijn
jullie ervaringen? Hebben jullie nog meer wensen/ideeën?

-

HVO/GVO: wat vinden jullie van deze lessen?

-

Technieklessen van Mathilde: wat voor lessen zouden jullie willen krijgen?

-

Jarigen lopen nu rond met eigen kaart in plaats van de kaart van school. Wat
zijn jullie ervaringen daar mee tot nu toe? Leuk of …?

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 8 maart
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

