Leerlingenraad
Datum: 18-02-2022 14.00-14.45u
Voorzitter: Juf Debbie
Notulist: Floor (volgende vergadering: Maartje)
Locatie: LOKAAL GROEP 4B!! Op afstand van elkaar.
Aanwezig: Julia, Sieb, Olivia, Meike, Quinty, Maartje, Luuk, Matthijs, Floor, Lucas, juf
Debbie, Juf Marjolein
Afwezig: juf Debbie i.v.m. lesgeven
1)
Opening 14.00 uur
Welkom allemaal bij de derde vergadering van het jaar.
2)

Mededelingen/Korte vragen
•

Hoe gaat het met de nieuwe coronamaatregelen op school? Is het
besproken in de klas? Wat vinden de kinderen van de maatregelen?
Het is fijn dat de mondkapjes weggaan. Iedereen vindt het fijn om met
topontdekkers in de eigen klas te werken bij de eigen leerkracht in de klas
en niet samen te hoeven werken met andere klassen. De kinderen uit je klas
ken je beter. Iedereen vraagt in de klas of de andere kinderen hier ook zo
over denken.

•

Heeft iemand een vraag of opmerking vanuit de klas?
Enkele WC's zijn vies, kapot, getekend op deuren. Iedereen vindt dit erg en
zegt ook dat de kinderen dit zelf doen. De klassen moeten netter met de
wc's omgaan. Luuk en Lucas vragen aan meneer Ronald of hij de wc's wil
controleren of (laten) maken.

•

Hoe staat het met het schoolfruit in de groepen? Doet iedere groep mee?
Hebben Matthijs en Luuk dit nog gevraagd aan meneer Joost?
Is gelukt in groep 6b wordt nu fruit gegeten. In groep 7b wordt bijna geen
schoolfruit gegeten. Vooral het snijfruit eten ze weinig.
Tips: Maak er een challenge van. Wie durft het te eten wie durft er … te
eten. Laat het fruit mooi snijden, dan ziet het er lekker uit.

•

Hoe willen jullie de agenda van de vergadering ontvangen? Op papier of
via de mail?
Op papier en niet per mail. Bijna niemand kijkt op de mail.

3)
16 maart nationale daltondag
De ouders mogen de school in op deze dag. Hoe gaan we de ouders rondleiden?
Opening met de rode loper en ballonen en vlaggen.
Ze kunnen bij de aula en bij de andere ingang naar binnen.
Wij staan daar en nemen ouders in groepjes van 2 tot 5 mensen mee door de
school. (dit doen we in tweetallen van de leerlingenraad van iedere groep) Dit
mag 20 minuten duren. We hebben allemaal
Iedereen krijgt een mapje met takenbladen, kind rapporten, kopietjes van
methodes. Die kan je de ouders laten zien.
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We hangen foto’s van muziekles en Spaanse les op.
We oefenen vooraf een keer hoe we rondlopen en wat we vertellen. Spreek af
wanneer je dit mag doen van jouw leerkracht.
Wat vertel je? Duurzaamheid, zonnepanelen, groene schoolplein, portfolio,
zelfstandigheid, samenwerken, werkplekken, takenbladen en methodes.
4)

Portfolio

Neem allemaal je eigen portfolio mee naar de vergadering?
We willen dat jullie met ideeën komen voor het portfolio.
Wat is een portfolio zoals wij deze op school hebben?
Een portfolio is een verzameling werk van leerlingen. De leerlingen stellen zelf het
portfolio samen, en de ontwikkeling/groei wordt hierin bijgehouden. Daarbij is de
eigen reflectie heel belangrijk. De leerkracht verzorgt de begeleiding.
Het portfolio laat het beste zien wat de leerling te bieden heeft, en welke
competenties (kennis en vaardigheden) beheerst worden.
Willen we wel of geen digitaal portfolio? Iedereen van de leerlingenraad wil
papier! Want dat kan je vasthouden en voelen. Dit was voor iedereen heel
duidelijk.
Vanuit de leerlingenraad:
Wat we er goed aan vinden:
+ leuk voor later
+ Je ziet je groei
+ Je krijgt dan meer zelfvertrouwen
+ Mooie herinnering
Wensen/ ideeën vanuit de leerlingenraad:
- Je portfolio vaker inzien, want dan zie je je groei. Bijv ieder kwartaal.
- Een plek waar je iets kan leggen dat je in je portfolio wil hebben
- Foto’s maken van dingen die er niet in passen.
- Vaker over hebben in de klas
- Meegeven naar huis net als je rapport. Dan kan je het ook aan opa’s en
oma’s laten zien.
- De portfoliomap versieren
- Eens in de zoveel tijd iets maken dat helemaal speciaal voor je portfolio is en
wat je dan ook zelf mag weten.
Kleuters en groep 3 kinderen vinden het niet leuk om het mooiste erin te stoppen,
want willen dit mee naar huis nemen.
Tips ideeën over het portfolio:
- Maak er ook foto’s van en stuur die in Parro
- Laat kinderen van groep 7 en 8 uitleggen wat een portfolio is en laten zien
aan kleuters in bijvoorbeeld de kring. Dan zien de kleuters hoe bijzonder het
is om het mooiste te bewaren
5)
Sluiting
Om 14.45 uur is de vergadering afgelopen.
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Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
Vraag in de klas of alle kinderen
liever in de klas werken met
topontdekkers.
Oefen het rondje voor de
rondleiding. Vraag eerst aan de
leerkracht en maak
aantekeningen
Bespreken zicht op het digibord
met juf Karin
Bespreken zicht op het digibord
aan meneer Armand.
Aan juf karin vragen hoe het met
het continurooster zit.
Vraag in de klas aan meneer
Joost of de klas met schoolfruit
mee gaat doen.

Wie?
Iedereen

Wanneer?
Voor de volgende
vergadering.

Iedereen

Voor 16 maart

Juf Debbie

Voor 19-9

Mathijs en Luuk

Voor 17 december

Julia en Olivia

Voor volgende
vergadering
Voor 17 december

Mathijs + Luuk

Onderwerpen komende vergaderingen:
• Hoe kan je leuk buitenspel krijgen en pannaveld eerlijk verdelen?
• Hoe kunnen de klasgenoten hun vragen of mening doorgeven aan de
leerlingenraad?
• Kindrapport
Komende vergaderingen:
16 maart daltondag
25 maart
20 mei
8 juni
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