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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 stellen definitief vast wie het respectbandje mag ontvangen.  

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

De leerlingen schrijven het laatste op over de ambassadeur van de respectvolle omgang. 

Ze spreken ook af wie er leest en wie het bandje uitreikt. 

  

2 Schoolreis; 

Onderzoek Ouwehands dierenpark 

De leerlingen gaan onderzoeken wat het Ouwehands Dierenpark biedt. 

Ze weten dat dit een suggestie is vanuit de commissie en dat we moeten kijken of het 

geschikt is voor alle kinderen of voor bepaalde groepen. Zijn er meerdere activiteiten te 

doen? Hoe komen we daar? Et cetera. 

 

3 Brievenbus ASV 

Betekenis brievenbus Interne vertrouwenspersoon 

In de brievenbus komen briefjes van kinderen die een verhaal willen vertellen. 

Bijvoorbeeld over pestgedrag, ongewenst gedrag of juist iets wat iemand gezien of 

gehoord heeft en waar het kind zich zorgen over maakt. 

Groep 5-6 wil de brievenbus voor de onderbouw ontwerpen en groep 7-8 voor de 

bovenbouw. 

Het kunnen ook bestaande brievenbussen zijn maar dan komen er duidelijke posters bij 

te hangen om aan te geven waar de brievenbus voor bedoeld is. 

 

4 Wat ter tafel komt 

 Carnaval; Raad van Elf. Wil jij in de raad van Elf? Willen Jasmijn Prinses en Timo 

Prins Carnaval zijn? 

In eerste instantie wil iedereen hier over nadenken. De lln gaan wel in de groep vragen 

wie in de Raad van Elf wil. 

 

5 Wat vertel ik in de klas? 

  

 Respectvolle leerling 

 Schoolreis 

 Brievenbus 

 Raad van Elf 

 

 

 
Notulen door MAM 


