
Notulen leerlingenraad vergadering vrijdag 5 november 2021

Aanwezig: Vera, Yesse, Abdurrehman, Maite (later), Thijmen, Evi, Thijs, Melua,
Iven en juf Christine
Afwezig: Lois

Vanuit de vorige notulen:
● De glijbaan elke dag droogmaken is lastig voor groep 4 leerlingen. Groep 8

pakt dit op.
● Meester Sam → graag de zachte ballen oppompen en terugbrengen naar de

groepen.
● Meester Vincent → verkeersborden ophangen bij de klimmuur.

Nieuwe punten:
● Schoolplein: nieuw toestel is gewenst, rekstok wiebelt, muurtje is gevaarlijk

etc. → alles wordt en is meegenomen in de plannen voor de opknapbeurt van
het plein.

● Tegels achter de voetbalkooi liggen hoger → meester Vincent pakt dit op.
● Basketbalnet wordt vervangen.
● Voetstap bij de klimmuur is eraf, graag maken, de afstand is nu te groot.
● Dictees graag digitaal afnemen → gaan we niet doen. De leerkrachten willen

weten of de spellingsregels worden beheerst, niet of de leerlingen kunnen
typen.

● De deuren van de klassen piepen en kraken, graag smeren → Meester
Vincent pakt dit op.

● Het hek bij de nepbloemen op het plein zit los → Meester Vincent pakt dit op.
● Keuzekast in de hal moet netter worden opgeruimd. Voorstel: elke week is

een groep verantwoordelijk om dit netjes op te ruimen. Week 44 start groep 6,
daarna 7, daarna 8. De whiteborden zullen dan ook beter verplaatsbaar zijn.

● Melua en Iven zoeken alle spellen uit. Incomplete of kapotte spellen worden
ingeleverd bij de leerkrachten.

● De containers staan gevaarlijk aan het einde van het straatje bij groep 8. Het
is al vaker geprobeerd deze op een andere plek te zetten, maar
buurtbewoners zetten ze weer terug op de hoek. Juf Christine is er mee
bezig.

● Er is (te) weinig plek voor de fietsen. Voorstel: de kleuters parkeren de fietsen
op het kleuterplein. Juf Christine overlegt dit met de kleuterjuffen. Wanneer zij
akkoord zijn proberen we dit uit. Thijs (groep 7) en Thijmen (groep 6) zullen
de eerste weken dan helpen om de fietsen netjes neer te zetten.


