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AGENDA en NOTULEN 

 

Engels 

De keuze is gevallen op Groove Me. 

De leerlingenraad vindt het een goede keuze. 

 

Leerling tevredenheidspeiling 

We bekijken de opbrengsten van de LTP. 

M-A geeft uitleg over de kleuren en cijfers. 

Wat valt je op? 

Dat de kinderen heel graag op deze school zitten. Een score van 3.9 en 4.0 is het 

hoogste. 

Dat we veel leren op school. Score 3.8. 

Er zijn ook dingen die anders kunnen: 

Taaljournaal aantrekkelijker maken. Het is best gemakkelijk en dan wordt het saai. De 

opdrachten hebben we snel af. 

Als de juf een spelletje met woorden doet, is taal wel leuker. 

En wij werken met rood-groen vraagkaartjes, maar dat werkt niet altijd goed. 

De leerlingen zijn de kaartjes kwijt en steken hun vinger weer op. Het wordt niet altijd 

gezien. Gevolg is dat sommige kinderen lang moeten wachten. 

Kunnen die niet zelf vooruit met een ander vak? ‘hmm? 

Er wordt wel gevraagd wat we geleerd hebben. Bij sommige klassen op het eind van de 

dag. Bij andere klassen na een les. 

 

Zo halen we heel wat uit zo’n peiling/vragenlijst. 
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En de bedoeling is dat we ervan leren de dingen anders, beter te doen. 

 

Continurooster 

De leerlingen van de raad hadden al een tijdje geleden geuit dat zij geen continurooster 

wilden. Uit de enquête van de ouders blijkt dat iets meer dan de helft wel een 

continurooster wil; 52% en de anderen niet. 

Wel willen de meeste ouders de middagpauze verkorten met een kwartier. 

Hierdoor zouden de kinderen dan om 15.00 uur uit zijn i.p.v. 15.15 uur. 

De medezeggenschapsraad praat hier nog over met het team. 

Als alles duidelijk is, komt dat in de tussenbeide te staan. 

 

Ouders bedanken 

De leerlingen debatteren over hoe moet je nou ouders bedanken? 

Vorig jaar was er een High Tea? Wat doen we dit jaar? 

Suggesties vanuit de leerlingen: 

Een tekening maken voor elke ouder? 

Een bedankkaartje? Zo’n pop-up kaart? 

Toch een kopje thee? 

High Tea is wel heel leuk. Wanneer dan? En hoe? 

Dit bespreken we de volgende keer. 

 

Verkiezing Respectvolle Leerling? 

Welke argumenten hebben jullie om te komen tot de keuze? 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

Alleen groep 7 heeft een duidelijke kandidaat. De andere groepen weten het nog niet. 

We benadrukken nogmaals dat met de juf overlegd mag worden. 
We reiken de bandjes uit in de klas in de laatste week. 

We noemen de namen op de laatste dag tijdens het uitluiden. 
 
Evaluatie 2014-2015 

Wat hebben we bereikt met de leerlingenraad? 
Welke tips geef je de volgende vertegenwoordigers? 
Deze vraag stellen we nu en de antwoorden komen de volgende keer. 

 
 

 

 


