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Aanwezig: 

Abe Jonkergouw en Merel  Marijnissen groep 5. 

Julius Hendriks en Sophie Buijs uit groep 6. 

Luc van Sluisveld en Diba van Poederooijen uit groep 7. 

Bo Brouwers en Wouter de Munnik uit groep 8. 

Juffrouw Marie-Antoinette 

 

AGENDA en NOTULEN 

 

1 Kernwaarde samenwerken 

Wordt samenwerken besproken in de klas? 

Hoe onthouden jullie hoe het samenwerken georganiseerd wordt in jouw klas en waarom 

jullie leren samenwerken? 

Kun je dat zien in de klas? 

We wisselen informatie uit over het samenwerken. 

Het is niet continu zichtbaar hoe we samenwerken en wat de afspraken zijn. Voor de 

zittende leerlingen is het wel duidelijk dat er samengewerkt wordt bijvoorbeeld met een 

schoudermaatje of een oogmaatje of met groepjes. Je moet ook leren samen te werken 

met alle kinderen dus niet alleen met vriendjes of vriendinnetjes. Het is misschien wel 

handig als de afspraken zichtbaar zijn in de klas als er nieuwe kinderen komen. 

We gaan aan de leraren vragen of zij herkennen wat de leerlingenraad zegt. 

 

2 Groepsafspraken 

In het begin van het schooljaar zijn er in elke klas groepsafspraken gemaakt en deze zijn 

zichtbaar in de klas. Elke groep vertelt hoe het eruit ziet. 

Een mindmap, een boom met takken waarop de afspraken staan, een groepsfoto in een 

cirkel vol met handen. Veranderen de groepsafspraken gedurende het jaar? We wisselen 

uit hoe er door leraar en leerling op teruggekomen wordt als er in de klas op het 

speelplein iets gebeurt. Het zou goed zijn om regelmatig de afspraken en zorgen te 

bespreken. We vragen de leraren wat zij vinden van onze opmerkingen. 

 

3 Activiteitenkalender 

Schoolreis 

In de klassen is gesproken over de schoolreis. De commissie heeft de ideeën 

meegenomen in hun beslissing. Toverland was wederom favoriet, maar daar zijn we de 

afgelopen twee keer al naartoe geweest. Het gaat erom dat we een gezellig dagje ‘uit’ 

hebben.  

 

4 Innovatiewand 

Wat betekent innovatie? 

Vernieuwingen. Wat wordt er dan vernieuwd? Bijvoorbeeld rekenmethode en de 

Kanjerlessen…Op het bord verzamelen we heel veel nieuwe dingen. Nu willen we weten 

wat jullie denken bij de drie plaatjes:  

zorg goed voor jezelf,  

zorg goed voor de ander en  

zorg goed voor de wereld. 
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Er is een foto gemaakt van het white board. We zullen deze later toevoegen. 

 

5 Vragen en opmerkingen 

 Julius zou een agendapunt indienen en bespreken, maar helaas is hij ziek 

geworden en dus niet aanwezig. 

 Mogen kinderen op de fiets naar de gymzaal als zij hun verkeersdiploma gehaald 

hebben? 

Groep 8 doet dit inderdaad, omdat het kan. Alle kinderen hebben hun 

verkeersdiploma gehaald. Maar het is elk jaar opnieuw een afspraak of we op de 

fiets of te voet gaan met de oudste leerlingen. Naar excursies gaan we vaak met 

auto’s, omdat met jonge kinderen fietsen in het verkeer nog te gevaarlijk is of de 

afstand te ver. 

 

 

 
 
Notulen door MAM 


