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AGENDA en NOTULEN 

 

 

Het kiezen van de respectvolle leerling. 

Opdracht kijk nu al naar jouw klasgenootjes. Zijn ze respectvol? 

 

Waarop baseer je de keuze? 

 Aardig zijn naar zowel jongens als meisjes 

 Behulpzaam zijn 

 Geen rare dingen zeggen 

 Goed omgaan met anderen 

 Niet de les verstoren 

 Niet zeuren, schelden, vechten 

Als jet het woordje NIET niet mag gebruiken hoe vertellen we dan hoe een respectvolle 

leerling zich gedraagt? 

 Complimenten geven 

 Helpen 

 Plezier uitstralen 

 Actief meedoen 

 Met iedereen goed omgaan 

 Oplossingen zoeken 

 Soms je erbij neerleggen als iets niet goed loopt 

 

Elke groep draagt kinderen voor, die in aanmerking zouden kunnen komen voor een 

respectbandje. We letten de komende week op of respectvol gedrag gezien wordt. 
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Kernwaarde 

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

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. 

En op donderdag 27 november kwamen we tot de volgende uitleg: 

 

Autonomie: 

Is iets van jezelf… 

Is zelf beslissingen nemen 

Is zelf-bestuur 

Is zelf doen 

Is zelfstandigheid 

 

De leerlingenraad gaan nu kijken of ze dit terugzien in de klas. 

Zijn wij zelfstandig? Leren wij zelfstandig te zijn? 

Mogen wij beslissingen nemen? En waarover? 

De volgende keer breiden we de mindmap Autonomie uit. 

 

Engels 

De leerlingenraad van 2014-2015 praat over de belangrijkheid van Engels. 

 Je hebt het nodig als je naar het middelbaar onderwijs gaat. 

 Je hebt het nodig als er een handleiding van een spelletje in het Engels 

geschreven is. 

 Je hebt het nodig als je later een beroep kiest waarbij Engels belangrijk is. 

 Het zou goed zijn als alle kinderen Engels leren. Dan ben je goed voorbereid. 

De leerlingenraad buigt zich over de methoden Engels, die als zichtzending op tafel ligt. 

De huidige methode Hello World wordt gerespecteerd door de leerlingen van groep 7 en 

8. 

 

                       

 

 

        

 

 

    

 

 
Notulen door MA-M 

 

 

Engels 


