
                               

AGENDA / Verslag 
Locatie:  Personeelskamer 

Datum: Donderdag 15 december 2022 

Tijd: 14.00-15.00 
Wie: 5/6A Sophie Heuts          7/8A Janne Gijsen 

5/6B Ruben Lexis            7/8B Bo van Berlo 
5/6C Stijn van der Put     7/8C Femke Hensels 

Meester Ron                    Meester Rob 

Notulist: Meester Rob 

Voorzitter       Meester Ron 

 
1.  Speelplaats 

Toelichting Meester Ron 

Doel Bespreken van onderstaande punten en actiepunten bepalen: 

- Briefjes brievenbus bespreken; 1/2 meer fietsen en speeltoestellen,    

  5/6 uitleg nieuw spel, losse materialen o.a. basketbal 
- Vanuit de top 3 vorige vergadering;  

  bankjes op de speelplaats om te eten, nieuw buitenmateriaal 
- Afspraken maken over het gedrag en omgaan met de speelmaterialen 

Verslag - Fietsen voor unit 1-2; stichting ‘overblijven’ heeft een schenking  

  Gedaan. 
- Speeltoestel unit 1-2; is geen budget voor. Mening van de raad is dat  

  we best al veel toestellen hebben. 
- Los materiaal is inmiddels gekocht. 

- Meer uitleg over de kisten met de losse materialen en vooral dat  

  leerlingen de materialen gebruiken goed gebruiken. Speluitleg staat  
  op de kisten. 

- Unit 3-4 zet de kisten buiten en unit 7-8 ruimen deze op. Erop letten  

  dat de deur dicht blijft, nu pakken leerlingen nog andere kisten en dit  
  maakt het onoverzichtelijk. 

- Juf Sien (vakleerkracht) vragen om een gymles te besteden aan de  
  uitleg van de kisten. (in het voorjaar) 

- Nieuwe regels; rekening houden met veiligheid, grote stenen mogen  

  leerlingen niet lopen (leerkrachten moeten hier ook opletten, want dit  
  doen de overblijfouders ook) 

- Discussie als we 6 leerlingen met een geel hesje mee laten  
  surveilleren, dat ze met de leerkrachten samenwerken.  

  Terugkoppelen met de basisgroep, volgend overleg terugkoppeling 

- Meer schaduwplekken in de zomer, eventueel meer bomen,  
  schaduwdoeken. 

- Leden gaan op onderzoek voor schaduwdoeken…volgend overleg  

  terugkoppeling 
- Rubberen rand bij de voetbalarena? Is al eens onderzocht en is erg  

  kostbaar. Bij de controle van de speelplaats is dit nog nooit een  
  aandachtspunt geweest. 

- Skippyballen worden nu opgeruimd voor unit 7-8, dit betreurt de raad  

  want het wel jammer dat deze regels moeten omdat een aantal  
  leerlingen deze kapot maken. 



- Overblijfouders zijn voorzichtiger en daardoor soms ook strenger,  
  maar worden ook niet altijd correct benaderd. 

 

2.  Actieve werkvormen 

Toelichting Meester Ron 

Doel Bespreekpunt vorige vergadering; 
‘Actieve werkvormen; buitenlessen, koken, bewegend leren, enz.’ 

- Waarom willen jullie andere werkvormen? 

- Bij welke vakken denken jullie kunnen we deze werkvormen inzetten  
  en wat leren we dan? 

Verslag Volgend overleg oppakken 

 

3. Krant 043 

Toelichting Meester Ron 

Doel Voorstel leerlingenraad als redactie voor krantenartikelen voor de 

‘Krant 043’  

Verslag De leerlingenraad gaat zelf of vraagt klasgenoten om bij een activiteit 

een stukje te schrijven. 

Leerkracht of juf Lilian vragen om de tekst te controleren en dan kan 
deze aan de redactie van 043 worden gemaild. 

Tip ook de tekst op ISY laten plaatsen! 

 
Extra: 
Welke schema van de werkwoordenspelling vinden jullie het fijnste werken? 

- Smurf schema 

- Rode schema 
- Schema ‘leswiki’ 

 
Het rode schema gebruiken als strategiekaart voor ieder kind. Combinatie van rode en 

smurf schema voor de doelenwand in de klas, zodat je meer uitleg kunt lezen als je 

het niet begrijpt. 
Stuurgroep taal/spelling zal dit gaan verzorgen! 

 
Boeken op categorie niet altijd te vinden 

- Op de kaft op de plank en zijkant van het rek  

 
Kunstenaar samen met de kinderen nieuwe kunst maken voor de school 

 

 

 
 


