LLR5 vergadering 9 mei 2019
Aanwezig: Tim en Max (unit 8), Indy en Nick V (unit 7), Nick H. (unit 6), Jiske en
Evan (unit 5), juf Ciska en juf Miranda
Afwezig: Jackie (unit 6)
1. Opening en mededelingen: Welkom aan alle leden.
2. Poepoverlast / bezoek John Kegge en vervolg daarop:
Alle gekozen tekeningen voor het bord “opruimplicht van hondenpoep” zijn
verzameld. Op 17 mei komt de wethouder naar school en zal hij één van de
tekeningen uitkiezen.
NB op het moment ligt er echt veel hondenpoep rond de school. Juf Ciska zal
dit aan Jon Kegge doorgeven.
3. . Kring has got Talent
Opmerkingen over deze dag:
- In de ochtend was het programma wat korter. Dit kwam omdat enkele
leerlingen hun optreden niet konden doen i.v.m. de eindcito of entreetoets.
Voor de volgende keer zal hier meer rekening gehouden worden en zal er
eerder een datum gepland worden.
- Sommige kinderen vonden het jammer dat er geen jury was, anderen
waren er juist blij mee. In de LLR is besloten dat elke deelnemer al een
winnaar is. Leuk idee kan zijn: elke deelnemer krijgt van zijn klas een
zelfgemaakte medaille.
- Het presenteren vonden de kinderen van de LLR leuk en het ging ook
prima.
4. Koningsdag
Opmerkingen over deze dag:
- Heel leuk en goed geregeld
- Bij de spellen op het veld kleine bordjes plaatsen met de nummers erop, dit
is duidelijker.
- Duidelijk(er) communiceren dat het springkussen alleen door de kinderen
van de units 7 en 8 gebruikt mag worden.
5. Techniek
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.
Dit punt komt op de planning van volgend schooljaar.
6. WC’s
De wc’s zijn schoner en frisser vinden de kinderen. Fijn! Wellicht dat ook de
nieuwe schoonmaakster hier een positieve bijdrage aan levert.
Er wordt ook afgesproken dat als de wc’s worden gecontroleerd, de gangen
ook weer worden bekeken. Spullen die op de grond liggen worden naar de
gevonden voorwerpen gebracht.

7. Fietsen
Het blijft dat sommige kinderen hun fiets toch weer niet goed wegzetten. Soms
staan ze echt op een plek die niet daarvoor bedoeld is. Ook blijft het
voorkomen dat kinderen uit één gezin hun fietsen op hetzelfde plein parkeren.
Eigenlijk is dit niet de bedoeling en heeft elke bouw zijn eigen fietsparkeerplek.
De kinderen van de LLR snappen waarom kinderen dit doen en vinden dat dat
ook niet het echte probleem is. Het echte probleem is als fietsen heel slordig
worden neergezet.
Afspraak: de kinderen van de LLR gaan in hun klas de regels m.b.t. het
parkeren weer even melden. Ook vertellen ze nogmaals dat er op het plein
nooit gefietst mag worden.
Er wordt ook afgesproken dat de kinderen na de wc-controle op vrijdag een
fietscontrole zal houden. Dit laatste doen alleen de kinderen van unit 7 en 8.
Zij zullen foto’s maken van fout geparkeerde fietsen.
8. Tevredenheidspeilingen
Er zijn door leerlingen, ouders en de leerkrachten tevredenheidspeilingen
ingevuld. De resultaten zijn prachtig en om trots op te zijn.
De leerlingen hebben de school een 8,3 gegeven. De ouders en de
leerkrachten allebei een 8.
Er waren niet heel veel ouders die de peiling hebben ingevuld. Het zou
kunnen dat dit komt door de vraagstelling. Hier zal volgende keer naar
gekeken worden.
9. Rondvraag
- Jiske vertelt dat er op een lantarenpaal rare woorden staan geschreven.
Meester Richard zal gevraagd worden hier naar te kijken en de woorden te
verwijderen als dit kan. Eventueel kan ook de wijkagent hierover worden
ingelicht.
- Woensdag 12 juni is het leerlingraadcongres. Dit is alleen voor de kinderen
van de LLR uit de units 7 en 8. Waar het precies zal plaatsvinden en wat de
inhoud van de ochtend is, zal later bekend worden.
De volgende bijeenkomst met de juffen erbij staat gepland op donderdag 20 juni
2019 om 12.00 uur.

