
LLR5  vergadering 14 juni 2018  
 
Aanwezig: Caya (unit 8), Max en Tim (unit 7), Britt en Julien (unit 6), Nick (unit 5), juf 
Ciska en juf Miranda 
Afwezig: Jackie (unit 5) en Carolien (unit 8) 
 

1. Opening en mededelingen:  Welkom. Juf Ciska sluit iets later aan. Vandaag is 
OR-lid Marjolijn Hartman ook bij ons aanwezig. Het is de bedoeling dat volgend 
schooljaar steeds een OR-lid bij de LLR-vergaderingen aanwezig zal zijn. Dit is 
prettig omdat de OR dan direct kan reageren op vragen of opmerkingen die de 
OR betreffen.  
 
Lopende zaken 
- Hoe zit het met de doelen voor het voetballen? 

De gemeente had enige tijd geleden al laten weten dat de doeltjes op het 
grasveld nog niet vervangen zullen worden. Echter, pas geleden stond in de 
krant dat de gemeente Hellevoetsluis meer geld wil uitgeven om de 
speelveldjes beter te onderhouden. De LLR gaat daarom nogmaals een 
poging wagen om nieuwe doeltjes te krijgen. Als extra argument dragen we 
aan dat er nu soms nog steeds gevoetbald wordt bij de nieuwe 
bloemenperkjes en dat dat met echte voetbaldoeltjes waarschijnlijk  
voorkomen zal worden. Actie: juf Ciska en juf Miranda 
 

3. Netheid gangen en wc’s 
De wc controles zijn het hele jaar uitgevoerd. De schoonste toiletten zijn de 
meisjes wc’s van unit 6. De prijs bestaat uit slingers en ballonnen. Nick zal dit 
regelen. Britt maakt de oorkonde. Volgende week wordt de prijs aan de 
meisjes van unit 6 uitgereikt. 
 

3. . Leerlingenraad conferentie 
De kinderen van de units 7 en 8 van de LLR hebben in mei een conferentie 
bijgewoond bij Futureland. Hierbij waren veel andere kinderen aanwezig van 
andere scholen. Er is gesproken over de (plastic)vervuiling van de Noordzee 
en wat hiervan de gevolgen zijn. Vervolgens hebben de kinderen nagedacht 
en zijn er ideeën besproken wat wij, alle kinderen, met elkaar kunnen doen om 
onze zee en natuur schoon te houden. Er is hier ook een filmpje van gemaakt 
op YouTube. De LLR kinderen van de units 7 en 8 zullen komende week in 
alle groepen langsgaan om hierover te vertellen. 

 
4. Evaluatie sportdag  

Over het algemeen vonden alle kinderen het een leuke sportdag. Wel waren 
er veel ongelukken dit jaar. 

 
5. Terugkijken op de LLR: hoe is het gegaan / bevallen? 

Julien vindt de LLR wel leuk. Nick ook, maar hij had gedacht dat dingen veel 

makkelijker te regelen zouden zijn. Dit vindt eigenlijk iedereen wel. 

Max en Tim vinden het leuk, en anders dan verwacht. Zij hadden gedacht dat 

het veel meer werk zou zijn, maar dat viel best mee. Ze vonden het leuk om in 

de kinderjury te zitten en naar de LLR conferentie te gaan. Ook het vertellen in 



de klassen vinden zij leuk. Britt en Caya vinden de LLR heel leuk, maar het 

presenteren nog wel een beetje spannend, vooral in hun eigen groep. 

 

Julien en Britt zijn nu voor het 2e jaar lid van de LLR geweest. In hun klas 

moeten er daarom verkiezingen worden uitgeschreven. Dat is het handigst als 

het nog dit schooljaar gebeurt.  

 

6. Rondvraag 

- Zouden de basketballijnen opnieuw geverfd kunnen worden?  

- Het is fijn als er weer nieuwe gedragsregels en afspraken gemaakt worden voor 
tijdens de pauzes.  

- Voor de klassen die dit leuk vinden: kan er rondom de school ergens een 
moestuintje worden aangelegd? 

- Idee voor volgend schooljaar: een foto van alle leden van de LLR en een stukje in 
de kringloop. 

 

De volgende bijeenkomst met de juffen erbij staat gepland op donderdag 28 juni 
2018 om 12.00 uur. Dit keer gaan we met elkaar uit eten om het afgelopen jaar te 
bespreken. Je hoeft dus geen eigen lunch mee te nemen! 
 
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 
 
 
 


