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Aanwezig: 

Abe Jonkergouw en Merel  Marijnissen groep 5. 

Julius Hendriks en Sophie Buijs uit groep 6. 

Luc van Sluisveld (ziek) en Diba van Poederooijen uit groep 7. 

Bo Brouwers en Wouter de Munnik uit groep 8. 

Juffrouw Marie-Antoinette 

 

AGENDA en NOTULEN 

 

1 terugblik ‘Leuker leren’ Power point presentatie leerlingenraad. 

De presentatie was een succes. De leerlingen vonden dat het ook goed gegaan is. 

Sommige activiteiten gebeuren al. De leraren hebben goed geluisterd naar de leerlingen. 

Het was top! Er is veel opgeschreven en de leraren vertelden ook veel. Er zijn zelfs 

nieuwe ideeën. 

 

En nu? Julius en Wouter gaan de ideeën clusteren. 

 

2 De vraag vanuit groep 7 over het schoolreisje 

De vraag is gesteld aan de leraren van groep 7 en de schoolreiscommissie. Er is nog 

geen definitief antwoord. Veel ouders vinden het goed dat de leerlingen ‘alleen’ door de 

Efteling lopen. Een paar ouders zien graag begeleiding meelopen in een klein groepje. 

 

3 Het kiezen van de respectvolle leerling. 

We verzamelen de voorwaarden waaraan een respectvolle leerling moet voldoen? 

Dit aan de hand van het kwaliteitenspel en het deugdenspel. 

De leerlingen noteren waarom zij iemand willen nomineren. 

In juli worden de bandjes uitgereikt. We kunnen 2 leerlingen kiezen. En de juf of meneer 

mag ook een leerling voordragen, die nooit aan bod komt en toch respectvol is.  

De leerlingen schrijven op wie zij denken die ook in aanmerking komt voor de verkiezing. 

De briefjes worden ingeleverd bij juf. Marie-Antoinette. 

 

4 High Tea 

Vrijdag 8 juli 

De leerlingenraad gaat posters maken om de ouders uit te nodigen voor de high tea. 

Zo bedanken we de ouders, die meehelpen tijdens activiteiten, ouders die meedenken. 

Ook opa of oma mag uitgenodigd worden als ze hebben meegeholpen. 

We bespreken hoe dat tijdens de High Tea de leerlingen kunnen helpen. 

Er zijn gastheren en gastvrouwen, die de ouders ontvangen. Er zijn obers, die de ouders 

een kopje thee, koffie of glaasje water geven. Er is keukenpersoneel, die de kopjes en 

bordjes afwassen, afdrogen en opruimen. De kinderen wisselen elkaar af. 

 

Samenvatting 

We vatten de opdrachten samen, die we met de leerkracht en de klasgenoten gaan 

bespreken. 

A presentatie leuker leren is goed verlopen en we hopen op leuke afwisselende lessen 

met veel activiteiten die buiten kunnen plaatsvinden. 
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B Groep 7 wacht rustig af of de lln ook alleen lopen tijdens schoolreisje? 

C De leerlingen hebben een suggestie voor de verkiezing van de respectvolle leerling. 

D De leerlingen willen graag een poster maken en krijgen de lln hiervoor tijd tijdens een 

tekenles of extra kiesuur? 

 
 
Notulen door MAM 


