Verslag leerlingenraad 19/10/2017
Aanwezig: Senne (6A), Douwe (5A), Marnix (5B), Wout (4A), Joren (4B), Juul (6B)
●

●

●

●

Afspraken
○ Niet jouw mening verdedigen maar de mening van de klas
○ 1 leerling per klas (afwisselen indien meerdere verkozen)
○ Voor de vergadering mening van jongere klassen beluisteren
○ Na de vergadering verslag uitbrengen
○ 4A → 3A / 4B → 3B / 5A → 2A / 5B → 2B / 6A → 1A / 6B → 1B
Evalueren
○ Talentklas
■ Extra uitdaging, nieuwe dingen, toffe ervaring
○ Afspraken speelplaats
■ Ballen in de ochtend?
450 kinderen op een speelplaats vol ballen is te gevaarlijk
■ Foto’s worden verwisseld bij de beurtrol van de blokken
■ Bij mooi weer meer in de zandbak
■ Nieuwe netten in de goals → kost veel geld maar gaat heel snel stuk,
wordt heel snel stuk gemaakt
We proberen de netten te maken en wachten of ze niet stuk gaan
■ Meer speelblokken → leerlingenraad kiest nieuwe blokken
● Basketringen
● Trapjes
● Blokken om door te klimmen
○ Huiswerkklas
■ Koptelefoons gebruiken?
■ Handig dat je thuis geen huiswerk meer moet maken
○ Nieuwe schooluren
■ Leuke lange speeltijden, snel speeltijd in de namiddag
■ Harde werk in de voormiddag, namiddag is rustiger
■ Sommige kinderen moeten lang naar de KIDO
■ 5de en 6de leerjaar moeten heel lang wachten met eten
■ Op woensdag haasten om naar hobby te gaan
Organiseren
○ Hoe kunnen we de middag beter organiseren?
■ Nieuwe tafelschikking
○ Wat doen we met het nieuwe stukje speelplaats?
■ Four square velden
■ Rustig hoekje: geen ballen, banken, voorlopig een picknicktafel, wat
kunnen we doen met de boomstronk?
Varia
○ te weinig fietsenrekken achteraan → nieuwe fietsenstalling komt er
!! fietsen netjes parkeren om meer plaats te hebben
leerkracht houdt mee een oogje in het zeil
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Volgende vergadering: donderdag 23 november 2017
Agendapunten
○ Rustig hoekje inrichten
○ Hoe kunnen we het middageten leuker maken?

