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AGENDA en NOTULEN 

 

 

 

Gym 

De leerlingenraad van 2014-2015 stelt de vraag: 

Kunnen we twee keer gymles krijgen per week? 

Of 1 keer per week, maar dan extra lang? 

 

De overweging is: bewegen is leuk en gezond. Sommige kinderen krijgen te weining 

beweging, omdat ze na school geen sportclub hebben. 

 

Uitleg school: 

We hebben de gymzaal tot onze beschikking voor een aantal uren. Dit is afhankelijk van 

het leerlingenaantal. 

We hebben gekozen voor 1 keer per week met een lange gymtijd, omdat er anders tijd 

verloren gaat met erheen lopen en aan- en uitkleden. 

Dit schooljaar gymmen wij op woensdag- en vrijdagochtend. De groepen die gymmen 

zijn: 8-7-6-4/5 en 3/4. Op vrijdag kunnen wij pas om 9.30 uur in de gymzaal. 

Vijf groepen op 1 ochtend is niet haalbaar als je het goed wil laten verlopen, dus twee 

keer in de week is niet mogelijk. 

 

Schoenen aan, sloffen weg 

De schoenenregeling is uitgewerkt. 
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De meeste groepen laten het beleid op - schoenen uit en sloffen aan- los. De 

leerlingenraad wil dan ook de regeling afschaffen en -schoenen aan en sloffen weg- 

ervoor in de plaats.  

We begrijpen dat het zand in de school een probleem is en we willen dan ook dat de 

leerlingen hun voeten vegen bij binnenkomst en dat de leerlingen helpen met de taak 

VEGEN. 

 

Kanjertraining 

Wat is dat? 

Jules en Siep weten vanuit de andere school waar zij zaten wat het inhoudt. 

Kinderen leren wat wel goed is en wat niet. Met de gekleurde petten en dierenfiguren 

krijgen de kinderen zicht op de verschillende gedragingen. 

Zwart is stoer, dominant. 

Geel is bang, bescheiden. 

Rood is humor, niet ophouden. 

Wit is je bent jezelf. 

Middels rollenspellen leer je te reageren en bij jezelf te blijven. 

Hoe krijgen we alle ouders naar de ouderavond? 

Groep 5 heeft een eigen uitnodiging gemaakt. 

 

Vragenlijsten 

LTP 

De leerlingtevredenheidspeiling is ingevuld. 

Het waren best veel vragen en soms lastig. 

Toch ging het vrij snel. 

Een gesprekje achteraf met de leerkracht vindt niet iedereen fijn. 

Het gaat dan juist over antwoorden, die je in alle eerlijkheid gegeven hebt en er 

misschien niet over wil praten. 

 

Het sociogram is ook lastig als je moet invullen wie je het minst aardig vindt. 

Is er een mogelijkheid dat niet in te vullen? 

Uitleg school: 

Als er veel kinderen die vraag niet invullen, wordt niet duidelijk welke kinderen geen 

aansluiting vinden of buiten de groep vallen. En we willen juist zicht hebben op alle 

kinderen en hun relaties in de groep. 

We moeten er wel voor zorgen dat dit heel zorgvuldig behandeld wordt. 

 

Ouders bedanken 

De leerlingen debatteren over hoe moet je nou ouders bedanken? 

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

 

Terugkoppeling: 

-Hoe krijgen we onze ouders naar de KANJERouderavond? 
-Kunnen we vanaf nu – schoenen aan en sloffen weg?- 

-Hoe kunnen we ouders bedanken op het einde van het jaar? 
 

 
 
 
 
 

Notulen door MaritLlabout   en MA-M 

 

 


