LLR1 vergadering 4 oktober 2018
Aanwezig: Tim (unit 8), Nick V. en Indy (unit 7), Nick H. en Jackie (unit 6), Jiske en
Evan (unit 5), juf Ciska en juf Miranda
Afwezig: Max (unit 8)
1. Opening en mededelingen: Welkom. De nieuwe leden stellen zich even voor
aan de groep en vertellen kort welke doelen zij hopen te realiseren in de LLR dit
jaar.
Evan gaat voor schone(re) wc’s, Jiske wil dat er niet meer bij de klimrekken
wordt gevoetbald, Jackie, Nick H. en Tim willen nieuwe voetbaldoeltjes, Nick V.
hoopt op meer fietsenrekken en een rustruimte tijdens de disco en Indy wil
graag de wc’s van unit 7 en 8 veranderen: bordjes erop met jongens/meisjes en
ook wat spiegels.
Juf Ciska deelt schriften uit aan de kinderen die dit nog niet bij zich hebben.
Hierin kunnen de belangrijke punten worden genoteerd. Het schrift moet altijd
naar de vergaderingen worden meegenomen.
2. Kinderboekenweek (KBW)
De KBW is weer gestart. Op 15 oktober zal de voorleeswedstrijd op school
worden gehouden. De kinderen van de LLR mogen hierbij jureren. De
kinderen van unit 5 en 6 jureren bij unit 7 en 8, en andersom. Daarnaast zullen
ook de stagiaires in de jury plaatsnemen. De organisatie is in handen van juf
Roos. Zij zal de jury ook op tijd moeten informeren op welke manier er
gejureerd moet worden en op welke punten er gelet moet worden.
➔ Actie: juf Roos.
3. . Disco
Er is besloten om de disco-avond alleen nog voor de units 7 en 8 te houden.
De overige units bedenken een eigen muzikale invulling op die middag.
Nick V. vraagt of er ook een stilteplek aanwezig is, bv het technieklokaal. Dit
zal met juf Karin besproken worden. → Actie: juf Ciska/juf Miranda
4. Voetbaldoeltjes
Iemand van de gemeente is op school geweest om te praten over nieuwe
voetbaldoeltjes en te kijken waar deze geplaatst moeten worden. De
gemeente heeft nu 2 ijzeren pannadoeltjes voor ons die ze kunnen plaatsen
op het speelveld aan de rechterkant. De duikelrekken die daar nu staan, zal de
gemeente meenemen (het is een ruil).
Hoewel alle kinderen van de LLR het er over eens is dat de doeltjes aan de
kleine kant zijn, gaan zij toch akkoord met het aanbod van de gemeente en
kan er binnenkort eindelijk gescoord worden in een echt doel.

5. Jaarplanning LLR 2018-2019
- 1e LLR: 4 oktober
- 2e LLR: 22 november
- 3e LLR: 17 januari
- 4e LLR: 7 maart
- 5e LLR: 18 april
- 6e LLR: 20 juni
- 7e LLR: 11 juli (lunch bij snackbar)
Als er iets te melden is in je unit, is dit het handigst om het direct na de
vergadering te doen. De informatie zit dan nog vers in je hoofd.
Unit 8 zal de informatie vertellen in de units 1 t/m 4 indien dit nodig is.
De eigen werkvergaderingen (zonder juf Ciska en juf Miranda) zal steeds op
een vrijdag zijn. Er wordt afgesproken dat er een schema wordt gemaakt om
de gangen en wc’s te controleren bij de units 1 t/m 4. Ook wordt afgesproken
dat de kinderen van de LLR 1 x per week (op vrijdag) de eigen unit
controleren. Het systeem van de groene/gele/rode kaarten wordt ook dit jaar
gebruikt.
Groen = schoon en netjes, zowel de wc’s als de gang
Geel = niet helemaal in orde
Rood = foute boel, gewoon vies en rommelig
6. Rondvraag
- De ideeënbus moet weer een goede plek krijgen zodat deze weer meer zichtbaar
is. De kinderen moeten voor een vergadering de ideeënbus controleren en de inhoud
meenemen.
- Kan er misschien een zandloper bij de schommels komen (net zoals bij de
kleuters)? Nu zitten sommige kinderen er nl. heel lang op. ➔ Vraag dit aan je
leerkracht als het echt een probleem is in je groep, eventueel kun je een zandloper
lenen bij de kleuters.
- Kunnen er in de bieb misschien bordjes komen met het soort boeken? Bv spanning,
informatie etc. → Actie: juf Ciska en juf Miranda
- Idee voor dit 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

