
 
 

 

Vergaderverslag bovenbouw  

 

datum  01-12-2017 

Plaats  Teamkamer 

Soort verg.  leerlingenraad 

Aanwezigheid    

 

Sana x  Baran x  Shayron x  Walid x 

Jaymison x  Dylana x  Ahmet x  Maimuna x 

Leonita x  Serginho x  Nisa x  Oli x 

 

Verslag 

Opening en Welkom: 

Juf Rebecca opent de vergadering, bespreekt de agendapunten en doet een 

rondvraag welke klassen zelf iets in te brengen hebben. 

 

Onderwerp vanuit school 

Hoe gaan we nu verder met de tekenwedstrijd. 

 

De doeken heeft juf Rebecca uitgedeeld. Daarop gaan de klassen met verf hun 

kunstwerk op maken. 

Het thema is: samen spelen, samen leren, samen groeien! 

Omdat dit drukke tijden zijn op school met Sint en kerst, en na de kerstvakantie de 

cito's weer beginnen hebben de klassen de tijd tot aan de carnavalsvakantie om de 

kunstwerken in te leveren. De mooiste kunstwerken kunnen een plekje in de hal 

krijgen. 

Ná de carnavalsvakantie gaat het besproken worden met de kunstenaar. 

We hopen dat "het kunstwerk" na de projectweek onthuld kan worden, in Maart. 

 

Tablets groep 6 en 7 ervaringen 

De groepen 5 en 8 zijn natuurlijk wel een beetje jaloers op de groepen 6 en 7, maar ze 

gunnen hen het wel. 

Werken met de laptops is leuk omdat: je meteen als je klaar bent te zien krijgt wat je allemaal 

goed gedaan hebt. Het werkt sneller als uit/in een boek. Het zorgt voor afwisseling. Vooral bij 

rekenen halen kinderen al betere punten. Ook in de regenpauzes worden de laptops 

gebruikt. 

 



Alle laptops zijn genummerd en daar is een leerling aan gekoppeld, zo weet je altijd welke 

laptop je moet gebruiken. 

 

In groep 8 zijn niet alle laptops meer goed. Zij gaan bij de groepen 6 en 7 vragen of er 

laptops zijn die het wel goed doen en die zij toch niet meer gebruiken. 
De oude uit groep 8 kunnen dan bijvoorbeeld naar juf Clemy of als reserve bewaard worden. 

 

De leerkrachten zijn ook heel positief over het werken met de laptops, en vinden dat de 

kinderen méér leren (zeker met rekenen).  Daarom is besloten om volgend jaar voor alle 

kinderen van groep 4 t/m 8 een laptop aan te schaffen. 

 

Vragen/punten vanuit de groepen 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wc's schoon blijven? 

 Kaartje boven de wc met "goed doorspoelen" 

 Wc-borstel 

 Lijst in de klas waar je op aangeeft als je naar de wc gaat. Als de wc dan vies 

is weet je wie je er op aan kan spreken. 

 Zorgen dat de "lekkende kraan" gemaakt wordt zodat er geen propjes meer 

in gestopt worden. 

 Ervoor zorgen dat wasbak weer goed doorloopt. 

 Zichtbaar "nepcamera's" ophangen 

 

Belevingen overblijf! 

Veel kinderen hebben het gevoel dat er niet altijd gedaan word wat ze wel 

toezeggen (bijv. Na conflict/probleempje). 

Dat ze niet altijd even goed opletten. 

Willen graag dezelfde regels als in de klas. Dus als waarschuwing niet helpt een 

vervolg en uitpraten voordat ze terug de klas in moeten. 

 

Kinderen zelf moeten er in eerste instantie natuurlijk voor zorgen dat ze fijn en leuk 

samenspelen zodat er niks op te lossen valt. 

 

Voor het basketballen eventueel een schema maken net als voor de pannakooi. 

 

Vraag van Rick! 

Wat zouden jullie graag willen doen met de "naschoolse"? 

Kinderen gaan dit met de klas bespreken en geven maandag aan meneer Rick 

door welke ideeën ze hebben. 

 

 

 

 

 

Datum actielijst Gedaan? 

7-10-2016 Agenda bespreken met de klas → iedere vergadering  

   

   

   



   

   

   

   

   

 

Datum Afsprakenlijst 

24-01-2017 Juf Rebecca zal het aanschaffen van een basketbal en 

badmintonrackets bespreken met de overblijf ouders. 

24-01-2017 Juf Rebecca vraagt aan juf Saskia om samen met groep 8 weer 

aandacht te hebben voor het pesten in de groep. 

24-01-2017 Juf Rebecca neemt contact op met Arjan van de bibliotheek over 

nieuwe boeken. 

24-01-2017 Juf Rebecca gaat onderzoeken welke hobby’s hebben en bij welke 

clubjes ze zitten. 

2-12-2016 Juf Rebecca gaat samen met de leerkrachten bekijken of er 

technieklessen gegeven kunnen worden 

2-12-2016 Juf Rebecca gaat samen met de leerkrachten bekijken of iedere groep 

hun eigen panna-kooi regels mogen maken 

2-12-2016 Juf Rebecca gaat proberen om een keertje een gamemiddag te 

organiseren 

7-10-2016 Juf Rebecca vraagt aan meester Henk om plaatjes op te hangen op 

de toiletten van groep 5 en 6A. 

Juf Rebecca vraagt aan de juffen van groepen 6B en 4 of ze een 

plaatje voor de deuren van het toilet willen maken. 

7-10-2016 juf Rebecca overleg met de overblijfouders of de speelzaal weer open 

mag tijdens de pauze 

7-10-2016 Juf Rebecca zoekt uit hoe oud de methode van verkeer en van 

geschiedenis is 

7-10-2016 Juf Rebecca kijkt naar een oplossing voor de steentjes op de 

speelplaats en hoe er meer kleur kan komen. 

1-12-2017 Henk vragen kraan en wasbak te checken. Evt. Vader van Shayran 

vragen die zit in de sanitair business. 

1-12-2017 Juf Rebecca gaat de bevindingen van de kinderen tijdens het 

overblijven met de overblijf bespreken. 

 

 notulant Monique 

 

 


