
LLR3  vergadering 17 januari 2019 
 
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 
Gasten: Pascalle namens de OR en Debbie van de Bieb 
Afwezig: -  
 

1. Opening en mededelingen:  Welkom aan alle leden en de gasten. 
Aan Debbie wordt de vraag gesteld of het mogelijk is om genre bordjes bij de 
boeken te plaatsen zodat de kinderen nog beter kunnen zien wat voor soort 
boek het is. Debbie vindt het een goed idee. Zij zal dit bespreken bij de bieb en 
komt er dan later op terug. 
 

2. Terugkoppeling over punten uit de vorige vergadering: 
 - Nick: de stilteplek tijdens de disco, hoe is dit bevallen? 
 Als stilteplek was de gang bij groep 6 geregeld. Hier staat een bank waarop je  
 gewoon even kan gaan zitten. Dit is goed bevallen. 

- Extra fietsenrekken unit 7/8 gelukt? Dit punt is opgelost. 
- Spiegel bij wc unit 7/8: Dit is nog niet afgehandeld. In de kringloop zal nu een 

oproepje geplaatst worden met de vraag of iemand nog een spiegel over 
heeft. 

- De bordjes J en M voor de wc bij unit 7/8: Indy heeft mooie houten bordjes bij 
zich met daarin een afbeelding. Zij zal meester Richard vragen om deze 
bordjes te bevestigen. 

- Nu het toch over de wc’s gaat vraagt Evan of er een spuitfles kan komen in 
de wc. Deze vraag is in het verleden ook al gesteld in de LLR. Dit is lastig 
omdat sommige kinderen allergisch zijn voor die spuitflessen.  

 
3. . Evaluatie Sint en Kerst 
 Sint: 
 Tops: Surprises, pieten zijn leuk in de klas. 
 Tips: Onduidelijk verhaal op het plein, aankomst was niet zichtbaar, 

geluidsinstallatie slechte kwaliteit, veel te veel plastic afval  
  

Kerst: 
  Tops: Eten was leuk, lekker en gezellig, zelf een lampion maken, 

lampionnenoptocht. 
 Tips: Eettijd in de klas te kort om ook nog wat leuks te doen in de klas, liever 2 

uur feest, verzamelen buiten voor lampionoptocht duurde veel te lang, na 
lampionnenoptocht was het een chaos bij het naar binnen gaan. 
Indy vraagt of het mogelijk is dat sommige kinderen helpen met versieren van 
de school.  

 
4. Foto leerlingenraad 

De foto van de kinderen van de LLR is gemaakt en op de site geplaatst. Juf 
Ciska zal nog controleren of alle ouders toestemming hebben gegeven voor 
plaatsing van de foto en er een korte tekst bij schrijven. Deze tekst en foto zal 
dan ook in de Kringloop geplaatst worden.  
 

 
5. Poepoverlast rondom de school 



Een ouder van school ergert zich enorm aan hondenpoep rondom de school. 
Ze wil een actie op poten zetten. Een mijnheer van de gemeente (mijnheer 
Kegge) heeft al gezegd dat als er veel klachten binnenkomen, zij vaker 
mensen zullen sturen om te kijken of iedereen wel de poep in een zakje doet. 
Daarom zullen we een handtekeningenactie opzetten. Bij de klassen worden 
lijsten neergelegd waarop kinderen hun handtekening kunnen zetten. De 
leerlingraad zal dit in de klassen komen uitleggen. Via MSI wordt aan de 
ouders uitgelegd wat er gaande is en wordt gemeld dat ouders deze lijst ook 
mogen tekenen als zij dit willen. Na een week worden de heer Kegge en de 
ouder die dit is gestart, uitgenodigd op school en kan de leerlingenraad de 
handtekeninglijsten overhandigen. Ook kunnen zij dan hun andere ideeën 
opperen om het poepprobleem aan te pakken. Deze ideeën zijn:  
 

- Plaats een hondenpoepzakjesautomaat, dan heeft niemand een excuus om 
geen zakje bij zich te hebben. 

- Plaats een bord waarop staat dat honden hier niet mogen poepen 
- Stuur vaker handhavers 

 
 
6. Rondvraag 

De wc-controles die door de units 5 en 6 worden uitgevoerd verlopen prima. Unit 7 
doet dit ook. Indy en Nick V zullen Max en Tim dan ook ophalen (zodat zij het niet 
meer vergeten). Unit 7 en 8 zullen dan ook de units 1, 2 en 3 controleren. 

Naar aanleiding van de opmerking over de berg plastic afval die we met zijn allen 
veroorzaken binnen de school wordt het idee geopperd om daar eens naar te kijken 
en oplossingen voor te bedenken. Dus de actie voor alle leden is: bedenk ideeën hoe 
we het plastic kunnen scheiden binnen de school en hoe we minder plastic kunnen 
gebruiken. Vraag ook in je klas om mee te denken! 

 
De volgende bijeenkomst met de juffen erbij staat gepland op donderdag 7 maart 
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) 

 


