LLR2 vergadering 14 november 2019
Aanwezig: Nick en Julia (unit 8), Tara en Lola (unit 7), Jiske en Evan (unit 6), Loek
(unit 5), juf Ciska en juf Miranda
Afwezig: Sepp uit unit 5
1. Opening en mededelingen: Welkom aan alle leden.
Julia wordt welkom geheten. Ze is op de hoogte van wat er in de eerste
vergadering is besproken.
Juf Ciska komt wat later i.v.m. een ander overleg.
Mededeling: Het bord ‘opruimplicht hondenpoep’ is op 26 november klaar. John
Kegge wil met de school een datum plannen om samen het bord te onthullen.
Hierbij zullen de leden van de LLR en een wethouder aanwezig zijn. Ook de
ontwerpster van het bord moet een uitnodiging krijgen. Zij zit inmiddels op het
voortgezet onderwijs maar zal ingelicht worden zodra een datum bekend is.
2.

Evaluatie KBW
Alle leden vertellen dat de opening van de KBW (filmpje) erg leuk gevonden
werd. Verder is er in de meeste groepen weinig aandacht besteed aan de KBW.
De bieb heeft alle klassen bezocht en een aantal boeken gepromoot. Het jureren
bij de voorleeswedstrijd vond de LLR erg leuk.

3.

Evaluatie Halloweendisco
De disco was alleen voor leerlingen van de units 7 en 8. Zij vonden het leuk,
de zaal was mooi versierd en het fijn dat er een stilteplek was voor kinderen
die daar behoefte aan hadden.
Minpunten waren: het was erg warm, er was ‘gedoe’ bij de wc’s en een aantal
kinderen deed vervelend met hun plastic drinkbeker.
De LLR komt direct met eventuele oplossingen:
- Om het gedoe bij de wc’s te voorkomen zou er misschien meer toezicht
moeten zijn op de plek (wat vaker een leerkracht of een lid van de OV)
- Gebruik kartonnen bekers i.p.v. plastic bekers. Hopelijk geeft het wat
minder gespeel en het is ook beter voor het milieu. Je kunt ook namen
schrijven op de bekers evt.

4. Controleren gangen en wc’s
De LLR vergat soms om te controleren maar het gaat nu beter. De eerste keer
waren ze veel te lang bezig. Dit leidde tot klachten van de leerkrachten. Ook
dat gaat nu beter.
Juf Ciska gaat nog achter de spiegel aan voor het toilet in unit 7/8.
5. Nick - luchtverfrisser
Nick heeft uitgezocht wat de ‘automatische’ luchtverfrissers kosten. Deze
blijken te duur te zijn om voor alle wc’s te kopen.
6. Judo/Budo
De LLR heeft in de klassen geïnventariseerd of de kinderen de lessen
judo/budo in de toekomst ook nog zouden willen krijgen. De mening van de
kinderen was unaniem: nee. Het was leuk voor 3 x maar meer lessen willen de

kinderen niet. De leraar werd vooral erg streng gevonden en dit ging ten koste
van het plezier.
7. Rondvraag
Julia en Nick geven aan dat er voor unit 8 (te) weinig ruimte is om hun jas en
tas op te hangen. Zij gaan hiermee in gesprek met hun leerkrachten en met de
leerkrachten van unit 7 om te kijken of hier nog wat ruimte is voor hen.
Julia vraagt wanneer de snippers op het kleuterplein vervangen gaan worden
en Jiske heeft een klacht over de gaten in de vloer in unit 6. Voor de volgende
vergadering zal de nieuwe directeur, René Fondse, worden uitgenodigd en
worden dit soort problemen bij hem aangekaart.
Opdracht voor de LLR:
1. Juf Ciska vertelt de LLR dat er een rekenwerkgroep is om te onderzoeken
hoe het komt dat de rekenresultaten minder goed zijn. De werkgroep wil ook
graag weten of de kinderen hier zelf ideeën over hebben. Alle leden van de
LLR moeten daarom in hun groep vragen wat de kinderen nodig hebben om
het rekenen voor zichzelf te verbeteren.
2. Vraag in je groep welke ideeën de kinderen hebben om als school
milieuvriendelijker te worden.
3. Informeer de kinderen in je groep over de ideeënbus. Hierin kan elk kind
een vraag/opmerking/klacht/idee stoppen waarop de LLR actie kan
ondernemen.

De volgende bijeenkomst met de juffen erbij staat gepland op donderdag 16 januari
2019 om 12.00 uur.

Volgende LLR vergaderingen:
- 16 januari 2020
- 5 maart 2020
- 16 april 2020
- 11 juni 2020
- 9 juli 2020 (lunch)

