
LLR4  vergadering 5 maart 2020 
 
Aanwezig:  Nick en Julia (unit 8), Tara en Lola (unit 7), Jiske en Evan (unit 6), Loek 
en Olaf (unit 5), juf Ciska en juf Miranda 
 
 

1. Opening en mededelingen:  Welkom aan alle leden.  
Voorafgaand aan de vergadering is de wethouder op bezoek geweest. De LLR 
heeft hem een rondleiding gegeven door de school, ze hebben hun 
milieuplannen en ideeën voorgelegd en hij heeft het ´Poepbord´ onthuld. We 
praten hier nog even over na. Alle leden van de LLR vonden het erg interessant 
en leuk. 
 

2.    Ideeënbus 
- Is het mogelijk dat er per klas een statafel kan komen zodat leerlingen die hier 
behoefte aan hebben, hieraan kunnen werken? → Elk lid van de llr gaat dit in 
zijn eigen klas inventariseren of hier behoefte aan is.  
- Kan er weer eens een boekenmarkt georganiseerd worden? → Elk lid van de llr 
gaat dit in zijn eigen klas inventariseren of hier behoefte aan is.  
- Vanuit unit 8 komt de vraag om andere spellen op de iPad. Juf Ciska vertelt dat 
er binnenkort een aanpassing zal komen op de Ipads, waarschijnlijk zullen er 
alleen nog leerspellen op blijven staan. 
- Een leerling vraagt of er minder uur aan TopOndernemers kan worden 
besteed, want hij vindt dat niet leuk. Minder uren TO zal niet gaan, omdat je als 
school verplicht bent dat aantal uren te besteden aan wereldoriëntatie. Hierna 
volgen opmerkingen vanuit de LLR. Veel kinderen vinden het wel leuk, omdat ze 
veel leren en kunnen samenwerken. Minder leuk vinden ze het als je altijd met 
iemand van de andere klas moet werken. De kinderen willen ook graag met 
iemand uit de eigen klas kunnen werken.  
 

 
3. Milieu ideeën   

• Bak voor het plastic hoeft niet meer. De wethouder vertelde nl. dat het 
beter gescheiden wordt bij de afvalverwerker.  

• GFT (groente, fruit en tuinafval) blijft wel gescheiden. Tara vertelt dat 
maandag 9 maart er iemand van de gemeente naar groep 7B komt (dit 
naar aanleiding van de brieven met de milieuvragen die die groep had 
gestuurd). Zij zal aangeven dat de bak voor het plastic dus niet meer 
hoeft, maar in plaats daarvan vragen om bakken voor het GFT. Ook 
willen ze vragen om grijpers zodat leerlingen het afval rond de school 
kunnen opruimen. De wethouder heeft al gezegd dat ze een mail 
mogen sturen aan hem (Peter Schop) en Jon Kegge hiervoor.  

• Als de grijpers er zijn, kan er geïnventariseerd worden welke kinderen 
bij dit klusje willen helpen. 

Overige ideeën zijn: 

• Plastic minderen door bv eigen beker/bidon mee te nemen. 

• Licht uit bij voldoende zonlicht. 

• Verwarming lager zetten als het kan. 

• Kraan niet onnodig laten lopen. 

• Zuiniger met knutselpapier. 



• Minder printen. 

• Zuiniger met papieren handdoekjes. 

• Evt plaatsen van handblazers i.p.v. handdoekjes. Unit 8 gaat uitzoeken 
wat de prijs is van een handblazer. 

 
Bij het vertellen van deze notulen aan de klas, kunnen alle kinderen van de 
worden ingelicht over deze ideeën.  

 
4. WC en gangen controles 

• De controles gaan goed.  

• Wel zijn de gangen nog vaak slordig.  
 

5. Evaluatie Valentijnsdisco  
Over het algemeen waren de kinderen heel positief over de disco. De muziek 
was leuk, de stoelendans was leuk en je kon goed gebruik maken van de 
stilteplek.  
Wel jammer was het dat een leerling op een tafel met wieltjes ging staan, 
waardoor er een wieltje afbrak.  

 
7. Rondvraag  
 Geen vragen.  
 
 
De volgende bijeenkomst met de juffen erbij staat gepland op donderdag 16 april 
2020 om 12.00 uur.  
 
 
 
 
 
Volgende LLR vergaderingen: 

- 11 juni 2020 / 9 juli 2020 (lunch) 


