LLR3 vergadering 16 januari 2020
Aanwezig: Nick en Julia (unit 8), Tara en Lola (unit 7), Jiske en Evan (unit 6), Loek
en Olaf (unit 5), juf Ciska, meester René en juf Miranda
1. Opening en mededelingen: Welkom aan alle leden, en vooral ook aan het
nieuwste lid in de LLR Olaf (hij neemt de plaats in van Sepp) en meester René
die vandaag te gast is.
2.

Ideeënbus
Er zaten geen nieuwe ideeën in de ideeënbus.

3.

Ideeën vanuit de groepen om het rekenen te verbeteren
• Rekenen anders aanpakken, bv. buiten rekenen, vaker met materiaal
zoals breukendoosjes en meetlinten
• Minder vaak op de ipad, liever rekenen op papier
• Kortere instructie (die van Gynzy duurt te lang, en niet alle leerkrachten
laten sterke leerlingen eerder starten)
• In Gynzy zijn er te veel lesdoelen, daardoor wordt de uitleg soms
afgeraffeld
• Ipad is heel gevoelig, daardoor wordt een antwoord soms per ongeluk al
ingeleverd terwijl dat nog niet de bedoeling was (en dus fout is).
• Het ‘lampje’ in Gynzy geeft soms geen goede uitleg.
• Af en toe rekenspelletjes, Squla is ook leuk
• Cito is uit een boekje, op papier, rekenlessen altijd op de ipad. Dit is
verwarrend en heel anders.
• Er zijn veel plustaken van sterke leerlingen, voor zwakkere rekenaars is er
minder. Ook willen de zwakke rekenaars liever extra oefenmateriaal op
papier.
• Samenwerken kan eigenlijk niet als je met de ipad werkt, en wordt dus
nauwelijks nog gedaan. De kinderen kunnen uiteraard wel hulp vragen
aan elkaar maar het is heel anders dan voorheen. Echt samenwerken
wordt als fijner ervaren. Nu blijft het vaak bij: Wat is het antwoord?
• Nog een extra klacht over Gynzy spelling: de uitspraak is vaak slecht te
verstaan.
Alle ideeën zullen worden meegenomen naar de Rekenwerkgroep.

4. Ideeën vanuit de groepen om als school milieuvriendelijker te worden
• Afval scheiden, ook plastic. Kan er via de gemeente geen plastic bak op
school worden gezet? De kinderen stellen voor om 1 x p/w het
verzamelde plastic uit de klas in een grote plastic afvalbak te droppen.
o Hierop actie nemen: aan de gemeente vragen
• Afval om de school op laten ruimen door kinderen die dit willen. Er kan
een lijst komen waarop je je naam kunt zetten als je dit klusje zou willen
doen. NB iedereen moet elkaar erop aanspreken als iemand rommel op
de straat gooit.
• Zuiniger/slimmer omgaan met papier tijdens het knutselen. Als je maar
een klein stukje nodig hebt, neem dan geen nieuw vel, maar pak een
vel waarvan al wat gebruikt is. Nog bruikbare stukken bewaren.

•
•
•

Papier écht in de papier bak, niet in de gewone prullenbak.
Op de disco gebruik maken van kartonnen bekers en kartonnen rietjes.
Nick: bij de plusklas wordt gebruik gemaakt van gerecycled papier. Is
dit ook eventueel mogelijk voor school?
• Een paar kinderen melden dat er soms door ouders op het schoolplein
wordt gerookt en dat de peuken in het kasteel of de zandbak worden
gegooid.
Alle ideeën worden meegenomen naar de collega’s. Er zal worden
gekeken waar we echt mee aan de slag kunnen.
5. Evaluatie Sint en Kerst
Sint:
• Alles was prima. Sint moet alleen beter letten op zijn pruik. Oplettende
kinderen konden het echte haar van de Sint zien.
Kerst:
• Sommige kinderen vonden het lastig om zelf een lekker hapje te
bedenken voor de kerstviering. Anderen vinden het juist fijn om zelf te
kunnen bepalen wat ze gaan maken. Een idee kan zijn om een mix van
ballen op te hangen: lege ballen waarop men zelf kan invullen wat er
gemaakt gaat worden en ballen waarop al een hapje staat genoteerd.
Op de laatste hoeft dan alleen nog de naam van het kind bij geschreven
te worden.
• Ook wordt aangegeven dat in sommige klassen wel erg veel dezelfde
hapjes worden gemaakt. Het zou fijn zijn als iedereen iets beter naar
kijkt welke lekkernijen al gemaakt worden.
• Veel kinderen vinden het fijn om gewoon lekker in de klas te blijven en
daar een activiteit te doen (en dus geen toneelstuk in de aula of iets
dergelijks). Zo is er ook genoeg tijd over om te eten.
6. WC en gangen controles
• De wc’s van de kleuters gaan op dit moment aan kop. Zij zijn het netst.
In de groepen 3 zijn de wc’s het minst schoon.
• Er wordt geopperd om eens een ‘verrassingscontrole’ uit te voeren op
een andere dag. Als je dit van je juf/meester mag, dan is het goed.
• De spiegel wordt geregeld. Judith gaat hem kopen, meester Richard
hangt hem dan op.
7. Rondvraag
• Meester René vertelt over het kleuterschoolplein. Binnenkort zullen de
snippers worden vervangen door ander materiaal. Dit materiaal is
veiliger, schoner en voldoet aan de strengste veiligheidseisen.
• Er wordt door juf Ciska een nieuwe datum gepland met Jon Kegge om
het poepbord te onthullen.
De volgende bijeenkomst met de juffen erbij staat gepland op donderdag 5 maart
2020 om 12.00 uur.
Volgende LLR vergaderingen:
- 16 april 2020 / 11 juni 2020 / 9 juli 2020 (lunch)

