
 

Leerlingenraad bijeenkomst vrijdag 18-9-2020 

Deelnemers aan de leerlingenraad 2020-2021: 

1. Groep 5 Liam en Djio 
2. Groep 6  Esli en Wilanda 

3. Groep 6-7 Noa M en Annemarie 

4. Groep 7  Fenne en Bing 

5. Groep 8 Tessa en Mex 

 

Besproken punten: 

• Spreek een vast moment per week in de groep af om de zaken m.b.t. de leerlingenraad te 

bespreken. 

• Foto maken voor de website z.s.m, actie Tessa en Mex gr 8, afstemmen met de juffen van 

de leerlingenraad. 

• Een aantal punten zijn vorig jaar al aangezet maar door Corona naar dit schooljaar 

verplaatst. 

 

- Klok Aula: Leerlingen die in de hal werken willen graag een klok in de aula. Zodat ze weten 

wanneer ze terug naar de groep kunnen. Danny pakt dit op. 

- Voetbalkooi: Dit traject heeft door de Corona-maatregelen vertraging opgelopen. We zullen 

weer i.o.m. Mik een bedrag in de begroting opnemen om dit op te pakken. 

- Prullenbakken buiten: Danny laten zoeken naar prullenbakken met klep….i.v.m. de wespen. 

- Trap met stickers bekleden ( tafeltjes etc…) Hier is nu geen fin. ruimte voor. 

- Uitbreiden klimparcours: Als het huidige parcours wordt goedgekeurd bij controle. Kan dit 

gebeuren. 

- Schaduwplekken: Kunnen er meer bomen op de speelplaats komen i.v.m. schaduwplekken? 

Voor de Corona-periode is deze vraag al neergelegd bij IKL. i.v.m. Wat kan en mag en wat 

groeit ook op deze bodem…..Dit wordt door de werkgroep speelplaats opnieuw opgepakt. 

- Muziekles: wordt als positief ervaren. Graag als leerkracht even vertellen wanneer je groep 

aan de beurt is . Sommige leerlingen denken dat ze niet aan de beurt komen. 

- Moestuin: Ook voor de werkgroep speelplaats. 

- Oortjes bij tablets: Er zijn 125 nieuwe koptelefoons besteld. Komen deze week binnen. 

- Aandacht voor de “troep” op de speelplaats…..in de groepen bespreekbaar maken.  

“Ruim je eigen rommel op”. 

- Na iedere pauze blijven er bakjes en bekers achter op de picknicktafels – de bak met 

gevonden voorwerpen is na 4 weken alweer bijna vol.  

 



- Evaluatie leerlingen GYNZY –rekenen: 

 

Positief: Aandacht voor: 

Je kan zien wat goed is en wat fout is Soms heb je een beetje tijdsdruk 

Je kan je eigen vooruitgang zien Je kan jezelf minder makkelijk verbeteren 

Het werkt leuker en sneller met de iPad Papieren huiswerk 
Je krijgt een herkansing Sommen overslaan 

Overzichtelijker Punten vanuit klassen 

Je eigen tempo...in de Werelden  

 

Namens de Leerlingenraad. 

 

 

 


