Leerlingenraad CBS De Regenboog
2018-2019
Groep 8: Viggo en Brenno
Groep 7: Anne-Fleur en Mischa
Groep 6: Benthe en Abigail
Datum:19-10-2018
Agenda
Welkom &
Inleiding

Door Brenno

Notulen van de
vorige
vergadering
bespreken

Goed gekeurd, staat op de website van school.

Algemene
schoolpunten
bespreken

We beginnen met een rondje punten. We hebben onze punten
gegeven en de voorzitter gaat er op door. En stelde de vraag wat
vonden jullie van de project week. Iedereen was erg positief er
over en vond het erg leuk om het zo te presenteren. Er kwamen
heel veel mensen heen ook veel opa’s en oma’s ook. En het ook
heel leerzaam is.
Punten :
 Koelkasten in de klassen
 Schonere wc’s
 Nieuws berichten presenteren leerzaam
 Meer vrijheid buitenspelen
 Meer projectweken
 Zwarte of witte piet sinterklaas
 Meer programmeren
 Werkwijze snappet
1. We bespreken het punt of er per klas een koelkast kan komen
voor bijvoorbeeld kinderen die melk mee naar school nemen.
Of 1 in school. Meester Wilkes legt uit dat er een koelkast in
de keuken staat, die evt gebruikt kan worden, maar dat tot nu
toe dit niet nodig is gebleken door de jaren heen met het
overblijven. Dus nu ws ook niet.
2. Wc-gebruik; soms komt dit punt terug, omdat sommige
kinderen de wc vies achterlaten. Meester Wilkes legt uit dat de
er na scholtijd heel goed wordt schoongemaakt en dat het dus
om het gedrag van kinderen gaat. Een plaslijst helpt vaak wel,
maar soms ook niet. Wat kan de lln-raad doen ,om andere
kinderen bewust te maken de wc net zoals thuis te gebruiken
en netjes achter te laten?
3. Er wordt besproken dat het presenteren van nieuwsberichten
in de hogere groepen heel leerzaam is en leuk om te doen.
4. Tussen de middag; ter sprake komt of er af en toe een groep
naar het voetbal veldje mag of naar het speelveldje.
Begrijpelijk, vanuit de kinderen, maar qua
verantwoordelijkheid niet uit te voeren.
5. Kunstproject; heel leuk en vel belangstelling op de slotavond.
De lln-raad wil wel meer projectweken in een jaar.
O&O/onderzoeken en ontwerpend leren; de ervaringen zijn

positief, iedereen is betrokken en enthousiast en moet zeker
uitgebreid worden. Net zoals het leren programmeren.
6. Snappet; het leren op de tablets is positief, je leert er goed
mee en kan goed je eigen ontwikkeling zien.
7. Sinterklaas; de lln-raad vindt we gewoon zwarte pieten
moeten hebben op school, gewoon zo houden als altijd, het is
toch traditie.

Rondvraag

Continurooster; we praten over de tijd die bestemd is om te eten,
waarbij ook les wordt gegeven zoals voorlezen, tv-weekjournaal
of iets anders. De lln-raad vindt het kwartier voor gr 6,7 en 8 lang
genoeg, misschien zou het voor de andere groepen iets langer
moeten zijn.

Afsluiting

Dank aan ieders inzet

Actiepunten

Wat?
Volgende lln-raad

Wie?

Wanneer?
12 december

