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Leerlingenraad 2018-2019 

Nummer 9  

mei 2019 

Aanwezig: 
Groep 5: Dean Peet en Oona Vrijhoeven                                                                             

Groep 6: Roos Beerens, Gijs van ‘t Westeinde  
Groep 7: Isa Verlee, Oscar Roijen  

Groep 8: Eva Medel Espinoza, Bendt Sars  
Juffrouw Marie-Antoinette 

 

AGENDA en NOTULEN 
Juf Marie-Antoinette heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
1 Vergaderboek 

We noteren in ons vergaderboek de agendapunten: 

• Toch nog actie Speellandschap of niet? 
• MeerdijkKunstzinnig. Contact opnemen? 

• Vervolg: Wat gaat er goed en wat kan beter?  

Kijk je Wijzer: wat moet daar op komen voor 20 mei?  
• Een nieuw gebouw…hoe ziet dat eruit? 

Vertel en laat zien. 
• Respectvolle leerling juni 2019 

 

2 Speellandschap 
Het eerste toestel is geplaatst. En volop in gebruik. 

De raad vraagt zich af wanneer de andere toestellen geplaatst worden. 
Groep 8 vraagt dit aan juf. Marloes. 

 

3 Meerdijkdag 
Het ene jaar gaan we op schoolreis. Het andere jaar hebben we een Meerdijkdag. 

Elk jaar hebben we MeerdijkKunstzinnig. Soms een dag, soms meerdere dagen of weken. 

MeerdijkKunstzinnig klein en groot. Dit jaar hebben we MeerdijkKunstzinnig en een 
Meerdijkdag. 

 
De raad wil graag betrokken worden in de plannen voor deze dag(en). 

M-A heeft dat gemeld bij de commissie Cultuur, maar wellicht is het beter als de 

leerlingenraad zelf contact legt met de ouders van de commissie. 
De leden van de raad zijn uitgenodigd op vrijdag om 11.00 uur bij de 

commissievergadering. 
 

4 KIJK (je) WIJZER 

 
Voor nu de opdracht: kijk in jouw klas wat je op het bord kunt plaatsen. 

Wat presenteer je? KIJK je WIJZER! 

Bewegend Leren; rekenen? Onderzoekend leren; BLINK? Samenwerkend Leren; 
Eilandenproject? Cultuureducatie in de kleuterklassen; Kunst en IK… 

We kijken naar de input van groep 3: 
Kleefletters en de cirkel van Meervoudige Intelligentie. 

In groep 5 hebben ze bewegend leren uitgevoerd met rekenen/tafeltjes. 

En ze werken nu met het zichtbaar maken van de leerdoelen rekenen via de trap van doe 
ik niet tot het is me gelukt! 

In groep 6 maken ze lapbooks over het onderwerp communicatie. 
In groep 7 werken ze met het eilandenproject. 
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5 Een nieuw gebouw 
Hoe zou dat gebouw eruit moeten zien? 

We gaan aan de slag en tekenen, beschrijven onze ideeën. 
 

 

6 Respectvolle leerling 
Wie wordt de respectvolle leerling in juni? 

Per groep wordt een leerling voorgedragen en een stukje geschreven over deze leerling. 

Waarom verdient hij/zij het respectbandje? 
 

7 Wat vertel ik in de klas? 
We schrijven op waarover we gesproken hebben: 

• Speellandschap 

• Meerdijkdag 
• Kijk je Wijzer 
• Respectvolle leerling 

 
Notulen door MAM 


