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Aanwezig: 

Milo van der Meijden en Fenna Marijnissen  uit groep 5. 

Noud de Kock en Trèse de Jong uit groep 6. 

Siem Donker en Phileine Hulscher uit groep 7. 

Timo van der Velden en Jasmijn Ribbers uit groep 8. 

Juffrouw Marie-Antoinette 

 

AGENDA en NOTULEN 

 

1 Het kiezen van de respectvolle leerling. 

We nemen tijd om in tweetallen te onderzoeken wie in aanmerking komt voor het 

respectbandje. We borduren voort op de gegevens van de vorige vergadering. 

De ambassadeurs van de respectvolle omgang worden in januari 2018 geridderd. 

  

 

2 Nieuwe methode voor Taal 

De leerlingen pakken de zichtzending uit. De methode heet: Taal Actief. 

We werken nu nog met Taaljournaal. De leerlingen bekijken de boeken van hun huidige 

groep en van de komende groep. Over het algemeen zijn de leerlingen enthousiast over 

de lay-out. Het materiaal is wel kwetsbaar; werkboekjes met nietjes en dun papier. Er 

staan leuke verhalen in, maar ook lange stukken. De raad vindt het wel aantrekkelijker 

dan de huidige methode. Deze is voor veel leerlingen saai en je moet heel veel schrijven. 

 

De mogelijkheid om met snappet te werken, ziet de raad wel zitten. Minder schrijven, 

stof die afgestemd is op eigen niveau en met de laptop werken is fijn. 

 

3 Sollicitatieprocedure 

Wat is solliciteren? Wanneer doe je dat? Hoe verloopt zo’n procedure? 

Wat gebeurt er binnen onze school? 

De raad bespreekt het vertrek van juf Maria en juf Elsbeth. Ook wat het woord pensioen 

betekent. 

In groep 7 zal juf Yentl na de kerstvakantie weggaan en naar de kleutergroep gaan. De 

groep 7 leerlingen hopen dat er wel weer een juffrouw terugkomt, omdat ze al een 

meneer hebben op maandag, donderdag en vrijdag. 

 

4 Wat vertel ik in de klas? 

  

 Respectvolle leerling 

 Nieuwe methode voor taal in 2018-2019 

 Wisseling juffrouw Yentl en nieuwe juffrouw in groep 1-2a 

 

 

 
Notulen door MAM 


