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AGENDA en NOTULEN 

1 Kennismaken met elkaar 

Groep 5 Emma van Alphen Niek van Vliet  

Groep 6 Anne  Wijtvliet Siep de Kock 

Groep 7 Marit Labout  Joey Steur 

Groep 8 Britt Brinkers  Jules de Kock 

 

De kinderen vertellen de verwachtingen die ze hebben m.b.t. de leerlingenraad. 

Iedereen verwacht dat de leerlingenraad dingen kan veranderen of verbeteren als dat 

nodig is. 

Sommigen hopen dat het speelplein nog leuker kan worden met voldoende 

speelmaterialen. 

 

2 Hoe vergaderen wij? 

 We gaan niet in op individuele leerlingen. Als er een naam valt dan blijft die 

geheim. Of het nu goed is of niet zo goed.  

 We vergaderen ongeveer 6 x per jaar. 

 De vergadering wordt geleid door een voorzitter. En de verslagen worden 

gemaakt door een notulist ( schrijver). 

 De leerlingen van de leerlingenraad verliezen hun lidmaatschap bij ongepast 

gedrag. 

Zij vervullen een voorbeeldfunctie. 

 

3 Wat zetten we op de agenda? 

Het kiezen van de respectvolle leerling. 

We gaan zeker in op de nominatie van de meest respectvolle leerling. 

Twee keer per jaar; december en juni.  
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Opdracht kijk nu al naar jouw klasgenootjes. Zijn ze respectvol? 

 

Kernwaarde 

We proberen de kernwaarde AUTONOMIE inhoud te geven. Wat is dat Autonomie? 

Andere kernwaarden die al aan de orde zijn geweest zijn: 

Respect 

Kwaliteit 

Creativiteit 

Opdracht: zoek naar de betekenis van autonomie. Vraag het aan jouw ouder(s), opa’s, 

oma’s, de juf of meneer. 

De eerste gedachte ging uit naar “onderzoek naar auto’s”. De tweede gedachte ging uit 

naar “automatisch” toen het woord auto als zelf werd uitgelegd. 

Nou dat is al heel goed nagedacht. 

 

 

Wereld in Getallen 

De leerlingenraad van 2013-2014 heeft meegedaan aan het kiezen van een methode 

voor rekenen. 

Nu gaan wij kijken of de keuze goed is geweest. 

Middels tweepraat komen we tot een woordweb met de bevindingen van groep 5 tot en 

met 8 tot nu toe. 

 

LEERZAAM        REKENEN IS NU LEUKER 

                      DE BOEKEN ZIJN KLEURRIJK 

 

 

      ZIET ER GEZELLIG UIT       HET IS BETER 

 

 

 

MOOIE PLAATJES  VERSCHILLENDE NIVEAU’S  HET IS 2 IN 1 

 

 

 
Notulen door Marit 
mam 

 

 

Wereld in 

Getallen 


