Notulen Leerlingenraad
dinsdag 9 juni
Locatie: teamkamer
Tijd: 0830-00930

0845

Rol verdeling in de LLR:
Voorzitter: Donna
Vice Voorzitter: Floortje
Notulist: Houda
Postbode: Efsa en Milou
Communicatie: Bente
Overblijfwerkgroep: Senn (6D), Houda (7B) en Donna (8C)
Evaluatie Pakjes vrijdag
Helaas is dit project niet geslaagd. Dank aan diegene (kinderen, ouders en leerkrachten) die
wel een steentje hebben bijgedragen. Zonde, echt zonde van de tijd en energie! We kijken
kritisch naar ons zelf, maar ook zeker naar anderen.
Evaluatie en advies wordt geschreven door de werkgroep naar de nieuwe LLR in het nieuwe
schooljaar.
Evaluatie Goede doel:
Evaluatie en advies wordt geschreven door de werkgroep naar de nieuwe LLR in het nieuwe
schooljaar.

0915

Evaluatie Corona tijd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0930

Goede organisatie vanuit school
Fijn dat de planning mee naar huis ging
Wel zware rugzakken met zoveel boeken en schriften
Teams werkte erg fijn, zo had je toch nog contact met elkaar en de leerkracht
Soms was er een Teams wel wat ruis, microfoon aan en dan weer uit (niet iedereen
hield zich aan de afspraken)
Fijn dat alle lesdagen eerlijk verdeeld waren
Het was fijn om een eigen werkplekje thuis te hebben
Thuis werken is fijn, je bent eerder klaar dan op school
Er was een goede opbouw, eerst niet naar school, daarna de helft en nu helemaal
In groep 8 hadden de kinderen verschillende leerkrachten, dit was ook wel een keer
leuk
Het is TOP om thuis te werken
Fijne periode!
De afgelopen twee weken waren erg fijn in de klas, lekker rustig. De pauzes waren
gezellig met minder kinderen.

We hebben geen vergadering meer, wel een fijne afsluiting samen. Dat is dinsdag 30 juni!
(even checken bij groep 8 i.v.m. de feestweek)

0945

Einde vergadering

Dinsdag 12 november 2019(08:30-09:45)
Dinsdag 10 december 2019 (08:45-09:45)
Dinsdag 14 januari 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 11 februari 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 10 maart 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 14 april 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 12 mei 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 9 juni 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 30 juni 2020 afsluiting (08:45-09:45)

