
 
 
 

LEERLINGENRAAD 

Dinsdag 8 januari 2019 

12.45 – 13.15 uur 

Aula op de Wilgenlei 

 

 
Voorzitter:  Juf Ilona 
Notulist:  Juf Janniek 
 
 

1. Opening 
Bonne is naar de gym. 
 

2. Mededelingen 
- Juf Ilona wil graag een punt toevoegen en dat is ‘rekenen schaduwtoetsen’ 
- Geen mededelingen vanuit de kinderen 

 
3. Actiepunten uit vorige vergadering 

- Reactie van de directie op de vragen die we hadden vanuit de vorige 
 vergadering: 

- Rode brievenbus: nog niet gedaan, opnieuw vragen 
- Schoolbel: dit kan niet. Misschien kunnen leerkrachten een timer op het bord 

zetten. Vooral het begin en eind van de schooldag vinden de kinderen 
belangrijk om te weten. 

- Schommels: waarschijnlijk niet veilig. Julie en Britt gaan dit navragen bij juf 
Jeanine. 

- Spelletjesbakken: juf Wilma heeft alle spelletjes gekocht, laten stickeren en 
bezorgen op de Larikslaan. Zodra alle speldozen georganiseerd zijn zullen 
deze naar de juiste groep komen. 

- Verdeling ping-pongtafel, werkt dit?¨nee, misschien kunnen wij juffen dit 
meenemen in de vergadering. Briefje hangt wel in de gang. 

- Spiegels in de toiletten: niet langer van toepassing. 
- Fietsenstalling: het is erg druk op de plekken waar fietsen mogen staan. 

Sommige kinderen plaatsen hun fiets niet op de juiste plek in de stalling, 
waardoor er plekken verloren gaan. Op dit moment komen er geen nieuwe 
plekken om fietsen neer te zetten bij. 

 
4. Input vanuit 

● rode brievenbus: X 
● klas: X  
  



 
5. Bespreekpunten 
- Classroom / Chromebook gebruik: gaat goed. Regels zijn duidelijk, per klas 

verschillen deze. Zolang maar duidelijk is wat jij in jouw groep mag doen vinden we 
dit met elkaar prima. Opladen gaat ook goed. Stekkers er goed in doen is bijv een 
taak voor de weekbeurt, zodat het niet te druk wordt bij de kast. 

- Geur in toiletten: de wc-verfrisser lijkt bijna nooit te gaan sprayen. Dit kunnen we 
even navragen bij juf Wilma. 

- Bespreken pestprotocol: doorschuiven naar volgende vergadering 
- Leesboeken bovenbouw: alle klassen bestellen boeken bij de Bibliotheek op School, 

dit is fijn. Met deze aanvulling zijn er voldoende boeken op school. De boeken uit de 
kast zijn niet altijd up-to-date, interessant of passend bij de doelgroep. Soms is het 
een rommel in de kast. Stel dat het jouw taak is om de boekenkast op te ruimen is het 
heel vervelend als het een uurtje later al weer een troep is. 

- Bibliotheek op school: zie bovenstaand kopje.  
 

6. Groepsfoto 
Gemaakt, juf Ilona zet deze op de website. 
 

7. Huiswerk voor de volgende keer 
- Het pestprotocol van de Fatima doorlezen was iets te moeilijk. Er is geen protocol in 

kindertaal. We hebben de huiswerkvraag daarom aangepast naar: 
Bedenk wat er in jouw klas voor pestprotocol is, wat zie je er van terug, wat gaat er 
goed en wat zou je anders willen.  
 

8. Rondvraag 
- Mogen er vrienden/ vriendinnen mee? Nee. Je kunt lid worden door een brief te 

schrijven, maar een keertje los aanschuiven is niet handig omdat we echt concrete 
afspraken met elkaar maken. Zo houden we het kort maar krachtig. 

 


