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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 Regenboogkist en Lieveheersbeestjeskist 

Het werkt: Lieveheersbeestjeskist en Regenboogkist zijn klaar. 
De vertrouwenspersonen zijn al ingegaan op de briefjes, die in de kisten lagen. 

  

2 Taal Actief en Snappet 
Uiteindelijk is Taal Actief de methode waarmee we gaan werken in combinatie met 

Snappet. 
We praten over Snappet. Je werkt met tablets en ziet meteen of het goed gaat of niet. 
De leerkracht kan meteen 'feedback' geven. Je kunt op eigen niveau werken. We blijven 

ook werken in schriften.  
 

3 Schoolreis 

We gaan 21 juni genieten. Hoe zorg je ervoor dat het een mooie dag wordt? 
Wat moet jij dan doen? Wat moet je niet doen? 

We maken een recept voor een mooie dag. We gebruiken de 'placemat' en komen tot het 
recept voor een mooie dag. 

 

4 Verkiezing ambassadeurs respectvolle omgang 
We kiezen weer een jongen of meisje dat geridderd wordt tot ambassadeur van de 

respectvolle omgang. 

Wie liet de afgelopen periode respectvolgedrag zien? 
Hoe zag dat eruit? 

Wat deed zij/hij dan? 
Schrijf op waarom hij/zij geridderd wordt. 

We ridderen de leerlingen op 28 juni 2018. 

  
5 Bedank ouders/Sponsorloop 

We willen ouders bedanken. Kan de leerlingenraad helpen met de sponsorloop? 
Helpen bij de sponsorloop vinden we leuk. 

Daarnaast moet elke klas voor de ouders iets maken. Voor de eigen ouder?  

 
6 Wat hebben we allemaal gedaan het afgelopen jaar in de leerlingenraad? 

We maken een mindmap met de takken van de activiteiten. 
Wat moet de volgende leerlingenraad meenemen in haar vergaderingen? 

Dit agendapunt komt de volgende keer aan bod. 

 
Wat vertel ik in de klas? 

  

• Taal Actief en Snappet 
• Brievenbus werkt 
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• Recept voor een mooie dag 

• ... 
 

 
Notulen door MAM 


