
Notulen leerlingenraad 2, 11 november 2022
Aanwezig: Kristie, Juul, Noud, Pepijn, Jaydey, Luuk, Evi, Jullian, Esmee, Rowin, juf Christine

1. Punten vorige vergadering bespreken.

Groep 4: Het doel van de trots op borden is niet duidelijk. In het begin gebruik je het veel en
daarna doe je er niks meer mee. Het is niet duidelijk wat er precies mee gedaan moet worden.
De helft van de klas zegt dat het wel weg kan, de andere helft wilt er meer energie en aandacht
aan besteden. >> Iedereen weet nu waar het trots op bord voor is.
Groep 6: Iedereen kan zich nu veel beter aan de afspraken van het voetbalrooster houden.
Groep 8: Geen opmerkingen.

2. Kijkwijzer bespreken in de groep.

Kijkwijzer "uiterlijke kenmerken" bespreken Kijkwijzer uiterlijke kenmerken
bijzonderheden:

3. Punten poster daltondoelen DOP 2022-2023

Doelenkaarten:

Groep 4: Geen bijzonderheden
Groep 5: Fijn om er mee te werken. Handig om te zien wat je nog moet oefenen.
Groep 6: Geen bijzonderheden.
Groep 7: Fijn om er mee te werken. Handig om te zien wat je nog moet oefenen.
Groep 8: Fijn, overzichtelijk, handig, makkelijk, goed.

Stoplicht:

Groep 4: Als de juf of meester de klas uit is, houdt niet iedereen zich aan het stoplicht.
Groep 5: Heel fijn om mee te werken, we kunnen ons goed concentreren. Fijn dat het
helemaal stil is.
Groep 6: We moeten nog oefenen om echt met een fluisterstem te werken tijdens het oranje
stoplicht.
Groep 7: duidelijk.
Groep 8: Duidelijk, fijn, goed, handig, overzichtelijk, stilte werkt goed nu (Luuk)

Trots op borden:

groep 4: Geen bijzonderheden >> leuk dat het op de tv in de hal komt, niet iedereen wist dit.
Groep 5: In groep 5 wist ook niet iedereen dat het op de tv in de hal komt.
Groep 6: Na de eerste dag dat we nieuwe kaartjes op het trots op bord plakken, zijn alle
kaartjes al op. Mogen we ook op het bord schrijven?
Groep 7: zelfde als vorige keer, kaartjes zijn voldoende.
Groep 8: Fijn, lief! ‘Complimentig’

Daltondoelen

Groep 4: Fijn dat we hiermee aan het werk zijn.
Groep 5: Niet bekend in groep 5.
Groep 7: worden aangeboden als ze definitief zijn.
Groep 8: Nog niet bekend.

https://docs.google.com/document/d/16VpxkY0WoFonV70hBFexwR6U7fYRsUk0ArtZqwST7ho/edit?usp=sharing


4. Punten m.b.t. school/gebouw/plein

Groep 4: Geen bijzonderheden
Groep 5: geen bijzonderheden
Groep 6: kan iemand die klassendienst heeft op regenachtige dagen de glijbaan en rekstok
droog kunnen maken met een handdoek?
Groep 7: geen bijzonderheden
Groep 8: Geen bijzonderheden.

5. Wat verder ter tafel komt.

Groep 4: nee
Groep 5: Wij willen graag een nieuw wc-lampje. Die van de jongens is kapot en we hebben
geen nieuwe gekregen. → Rowin en Kristie vragen dit aan meester Vincent.
Groep 6: Is het een idee om geld te vragen voor bijvoorbeeld een Halloween tocht? Dan kunnen
we dat geld weer gebruiken voor het schoolplein. → in 2023 geld vragen voor Halloween is een
goed idee. Van de opbrengst kunnen we iets leuks doen voor de leerlingen van De Borgwal. Wij
hopen dat het plein dan al wel af is.
Groep 7: nee
Groep 8: Graag checken lampjes toilet en waar nodig vervangen → lampjes toilet leeg of kapot,
klas gaat zelf naar meester Vincent.
Jasper wel → Op vrijdag wanneer groep 3 of 4 voetbalrooster hebben zijn zij er niet, hoe dit op
te lossen → meester Sam, heb jij een idee? Een bordje bij de voetbalkooi wanneer dit zo is? (2x
in de 5 weken)

6. Afsluiting


