
LLR4  vergadering 7 maart 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 
Afwezig: -  
 

1. Opening en mededelingen:  Welkom aan alle leden. 
 
 

2. Poepoverlast / bezoek John Kegge en vervolg daarop: 
Jon Kegge, de wijkcoördinator, is inmiddels op school geweest en heeft de 
lijsten met handtekeningen in ontvangst genomen. Ook hebben de kinderen 
van de leerlingenraad hem hun andere ideeën verteld.  
Jon Kegge vertelde dat hij al opdracht heeft gegeven om een afvalbak voor 
hondenpoep te plaatsen. Ook wil hij een bord bij plaatsen waarop wordt 
duidelijk gemaakt dat er een opruimplicht geldt en dat er een boete kan 
worden gegeven als dit niet wordt gedaan. Het bord wil hij graag laten 
ontwerpen door de kinderen.  
Actiepunt: alle kinderen van de LLR vertellen in hun eigen klas dat zij een 
bord mogen ontwerpen. Op dit bord moet dus heel duidelijk de boodschap 
worden gebracht dat er opruimplicht geldt van hondenpoep. Iedereen die mee 
wil doen, mag meedoen.  
 
De ontwerpen moeten 22 maart af zijn. Hieruit worden de besten per klas 
geselecteerd door de LLR. Jon Kegge komt begin april naar De Kring en zal 
dan een keuze maken. Van dit ontwerp zal dan een echt bord worden 
gemaakt. 
 

3. . Kring has got Talent 
 Kring has got Talent werd meestal gecombineerd met de Koningsspelen. Maar 

door tijdgebrek op die dag is het vorig jaar niet doorgegaan. Kinderen vragen 
nu wanneer het weer wordt georganiseerd. 

 Er wordt voorgesteld om het dit keer op een middag voor een vakantie te 
doen: donderdagmiddag 18 april. Deze datum zal worden besproken met het 
team en de conciërges.  

 Er volgt een discussie of er wel of geen jury bij moet zijn. Na alle voors en 
tegens wordt hierover gestemd en wordt er besloten om de optredens zonder 
jury op te voeren. Alle optredens die zijn gekozen zijn namelijk al winnaar uit 
hun eigen groep. 

 
4. Koningsdag / Techniek 

Over Koningsdag zijn er nog geen vragen of mededelingen. 
Met betrekking tot techniek wordt duidelijk dat de kinderen graag vaker een 
techniekles zouden willen . De techniekmiddagen zijn ook leuk, maar duurden 
nu erg kort (1 uur). De kinderen zouden liever bv. een middag per maand de 
hele middag techniekles krijgen. Ook willen ze graag dat er nog meer 
verschillende dingen te doen zijn. 
 
 

 
 
5. Rondvraag 



- Jiske vertelt dat de kinderen nog steeds klagen over vieze/stinkende wc’s . Juf 
Ciska en juf Miranda vertellen dat de wc’s elke dag echt goed worden 
schoongemaakt en dat de kinderen in hun unit zelf ook verantwoordelijk zijn om hun 
wc netjes te houden.  

- Nick vraagt namens een leerling of er een keer carnaval gevierd kan worden. Nee, 
dit zal niet gebeuren. Dit komt doordat De Kring in een gebied van Nederland ligt 
waar carnaval niet erg leeft. 

 
De volgende bijeenkomst met de juffen erbij staat gepland op donderdag 18 april 
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) 

 


