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VERGADERING II
1. Problemen uit ideeënbus:
- Basketbalveld wordt altijd gebruikt door trefballers.
- De werking van de babbelbank + uitzicht
2. Bespreekmoment:
Probleem 1: trefbal en basketbal
- De leerlingen hebben dit in groepjes van 4 besproken.
- De vier oplossingen werden in de grote groep besproken.
- Twee verschillende opties:
Optie1: De twee sporten afwisselend spelen.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

eerste speeltijd
trefbal
basketbal
basketbal
trefbal
basketbal

middagspeeltijd
basketbal
trefbal

Laatste speeltijd
trefbal
basketbal

basketbal
trefbal

trefbal
basketbal

Optie 2: Op het basketbalveld spelen we basket, op het kleine voetbalveld
onder het afdak spelen we voetbal en op het grote voetbalveld spelen we
tijdens de kleine speeltijden trefbal en tijdens de middagspeeltijd voetbal.
 Stemmen: Hierbij is optie één uit de stemming gekomen.
Probleem 2: Babbelbank:
- De leerlingen hebben dit in groepjes van 4 besproken.
- De voorstellen werden in de grote groep besproken.
 De bank in een vrolijke kleur schilderen, rond de bank lijnen schilderen zodat
de andere kinderen op een afstand blijven. Zo kunnen de kinderen die ruzie
hebben, dit rustig uitpraten.
3. Werkmomenten:
- Op 17/1 komen de leerlingen van het derde leerjaar terug samen om de
mankementjes in de kleine Cade op te sporen. (juf Lisa)
- Op 21/1 komen de leerlingen van het vierde leerjaar terug samen om de
mankementjes in de grote Cade op te sporen. ( juf Evy)
- Op 29/1 komen de leerlingen van het vijfde leerjaar terug samen om enkele
mails op te stellen naar de betrokken partijen. (juf Liesbeth)
- Op 21/1 komen de leerlingen van het zesde leerjaar samen om de speeches
voor te bereiden. (meester Stijn of meester Kris)
4. De volgende bijeenkomst met alle leerlingen van de leerlingenraad is op 29
april 2019.

