
 

Notulen gezamenlijke leerlingenraad. Datum: dinsdag  14 november 2017 

 

Tijd: 13.30 uur – 14.30 uur 

Voorzitter:  Véronique Lindelauf   

 Opening 

Juf Véronique heet iedereen welkom. 

Bespreekpunten: 

Vragen/opmerkingen. 

Voordelen 

- Tutorlezen vindt iedereen leuk 

- Workshops zijn erg leuk. Alleen jammer dat het altijd dezelfde groepen zijn. Juf Véronique 

legt uit dat dit niet anders kan. 

- 1 kapotte step. Gevaarlijk. André controleren en repareren. 

- Regels steppen, alle juffen moeten dezelfde regels toepassen. 

Nadelen 

- Drukte in de klas. Van elkaar afblijven dan is het ook rustiger. Eerder is aangegeven dit 

binnen de groep met de leerkracht te bespreken.  

- Drukte in de gang, juf bij de klas controleren. In bouwoverleg bespreken. 

- Pauzes zijn veranderd van 2 naar 3 pauzes, omdat het te druk was. Alleen jammer dat 

sommige leerlingen geen pauzes meer samen hebben… 

- Meer steps. Veronique gaat deze bestellen. 

- Geluid afzuiging. Helaas is dit niet op te lossen. 

- Luchtverfrissers vernieuwen. André zal dit vaker controleren. 

- Kunstgras pannakooi. Geen goede oplossing. Te veel nadelen. 

- Pingpongbatjes aanschaffen. 

- Staal. Werkboeken laat kaft snel los. Nakijken en anders retour sturen. 

- Chromebooks (meer laptops)  worden besteld 

- Problemen van de Wifi zijn opgelost. 

- Geen trek en duwspelletjes, ook al vinden sommige leerlingen dit wel spelletjes. 



Beslissing van juf/meester. 

 Actiepunten: 
- Leuke dingen/werkjes voor in de vitrinekast 
- Iedere leerling van de leerlingenraad krijgt 1 vitrinekast onder beheer! 
- Foto’s maken voor in fotolijstjes 
- Een aantal leerlingen moeten hun lijstjes nog versieren op school. Een datum prikken. 
- Klas overleggen wat wil je bespreken in leerlingenraad op schoolniveau 
- Navragen in klas hoe bevalt begrijpend lezen en technisch lezen. 

 

 Wat ga je straks vertellen aan je groepsgenoten? 
 

 Volgende leerlingenraad is op:  
Maandag 16 januari om 13.30 uur 
 

 Rondvraag en sluiting. 
Geen vragen. 

 

 

 

 


