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Aanwezig: 

Linde van Hulten en Quint van Tiggelen uit groep 5. 

Quinty Nohar en Niek Vermeulen ( ziek) uit groep 6. 

Janne Jonkergouw en Tobin van Poederooijen uit groep 7. 

Maudy van Uitert en Enzo Appels uit groep 8. 

Juffrouw Marie-Antoinette 

 

AGENDA en NOTULEN 

Voorzitter: Enzo/Maudy 

Notulist: Janne/Tobin 

 

1 respect 

We werken aan de kernwaarde respect. 

 

We maken een mindmap respect; 

Stap 1: brainstormen. We schrijven in tweetallen allerlei begrippen op die we bij respect 

vinden passen. 

Stap 2: categoriseren. We zoeken de hoofdtakken en tekenen de takken steeds met een 

andere kleur.  

We nemen de mindmappen mee naar de klas en vragen klasgenootjes mee te denken. 

De volgende keer werken we verder aan de mindmap Meerdijk. 

 

We bespreken de uitreiking van de respectbandjes; 

De uitreiking was een succes. Het is mooi te ervaren hoe blij iemand is met het bandje. 

We hebben nu al beter een idee wie we voor kunnen dragen in juni/juli. 

Het is fijn dat de uitreiking op een onverwacht moment komt, want de klasgenoten 

kunnen je dan niet beïnvloeden. 

 

2 eigenaarschap 

We bespreken het begrip ‘eigenaarschap’ indirect door terug te grijpen op ‘leren leuker 

maken’. 

Wat maakt leren leuker? 

 

Eigenaarschap wordt omschreven door de verschillende leden. We noteren de begrippen 

op een flap-over. Door de uitwisseling komen we steeds verder met het duiden van 

‘eigenaarschap’. 

De leerlingen vertellen: doelen stellen en behalen, zelf de taken/het werk plannen… 

Het werken met PC’ s en met projecten stimuleert de leerlingen en maakt leren leuker. 

Leerlingen geven wel aan houvast te hebben aan het structureren wat de leraar doet. 

De volgende keer praten we verder over eigenaarschap. 

 

 

3 Sponsoractiviteit 

Er is contact gelegd met moeder van Luca Simons uit groep 3A; Agheet Simons. De 

volgende keer overlegt de leerlingenraad met deze ouder over de plannen m.b.t. 

sponsoring. 
 

Notulen door Janne en MAM 


