
LLR2  vergadering 22 november 2018  
 
Aanwezig:  Tim en Max (unit 8), Indy en Nick V (unit 7), Nick H. en Jackie (unit 6), 
Jiske en Evan (unit 5), juf Ciska en juf Miranda 
Afwezig: - 
 

1. Opening en mededelingen:  Welkom aan alle leden.  
Terugkoppeling over punten uit de vorige vergadering: 
- Op de disco zal (op verzoek van Nick V) een stilteplek zijn. Dit is het 

gangetje tussen de keuken en de tussendeur naar  groep 3. Bij de disco 
wordt dit uitgeprobeerd en in de volgende vergadering wordt verteld hoe dit 
is bevallen. 

- Is het extra fietsenrek inmiddels geplaatst? Unit 7 en 8 zullen dit uitzoeken 
en terugkoppelen. 

 
 

2. Kinderboekenweek (KBW) 
De KBW is inmiddels afgelopen. De kinderen van de leerlingenraad vonden 
het allemaal leuk om in de jury te zitten. De uitleg over hoe alles moest gaan 
was goed geweest.  
 

3. . WC’s  
De kinderen van unit 7 en 8 willen graag een spiegel in hun wc hebben. Ook 
willen ze dat er een jongens en meisjesaanduiding op de deur wordt geplaatst. 
Er zijn ook ideeën voor. De actie hiervoor ligt bij unit 7 en 8. Tim, Max, Indy en 
Nick zullen met hun leerkrachten de ideeën bespreken en ervoor gaan zorgen 
dat het ook kan worden wordt uitgevoerd.   

 
4. Voetbaldoeltjes  

De doeltjes zijn geplaatst. Ze zijn wel klein, maar ook sterk en goed. Kinderen 
die nu toch nog de bomen als doel gebruiken, moeten door de leerkrachten 
worden aangesproken. 

 
5. Evaluatie talentenmiddag 

Over het algemeen vonden alle kinderen de talentenmiddag leuk. De kinderen 
die wel een beetje klaagden, vonden het jammer dat ze niet meer bij hun 
eerste keuze ingedeeld konden worden.  
Evan vond de proefjes leuk, maar dit mochten er wel wat meer zijn. 
Van de kinderen mag het nog wel een keer gedaan worden.   

 
6. Sint/kerst 

Hierover zijn nu nog geen opmerkingen. Bij de volgende vergadering (17 
januari) moeten de leden van de LLR hierover een evaluatie geven. Dat 
betekent dat er voor 17 januari in de klas navraag moet zijn gedaan over tips 
en tops van deze feesten. 
 

 
 
 
 



7. Eigen vergaderingen 
Er is afgesproken dat de LLR elke week de wc’s controleert in de eigen unit. 
 Dit is het handigst om te doen in de pauze, vlak voor het naar buiten gaan.  
Daarnaast controleert unit 7 en 8 ook iedere week de wc’s van unit 1 tot en 
met 3, en unit 5 en 6 controleren wekelijks de wc’s van unit 4. 
Omdat het nu elke week op vrijdag zal worden gecontroleerd, zal het ook niet 
meer vergeten worden.  
De netheid van de gangen wordt ’s morgens gecontroleerd door Judith, ’s 
middags door meester Richard. 
Nick V en Indy geven nog een tip: alles wat zij op de grond zien liggen, leggen 
ze bij gevonden voorwerpen. 

 
8. Rondvraag 
 Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 Tot slot wordt nog foto gemaakt voor de kringloop. 
  
 Extra mededeling: 

Na de vergadering is nog met Debbie van de bieb gesproken. In de eerste 
vergadering was gevraagd of er in de bieb misschien bordjes met het soort 
boeken konden worden geplaatst. Debbie zal bij de volgende vergadering 
aanwezig zijn om de ideeën hierover te horen.  

 
De volgende bijeenkomst met de juffen erbij staat gepland op donderdag 17 januari 
2019 om 12.00 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 

 


