Leerlingenraad
Datum: 05-02-2021 14.30-15.15u
Voorzitter: juf Debbie
Notulist: juf Marjolein
Locatie: thuis via Teams
Aanwezig: Camiel, Aniek, Max, Djefflin, Sieb, Nanne, Julia, Olivia, Quinty, Meike, juf
Debbie, juf Marjolein
Afwezig: Aniek, Djefflin, Olivia
Notulen: Camiel en juf Marjolein

1)

Opening
Welkom iedereen in de lockdown-vergadering

2)

Mededelingen

We mogen weer naar school.
Juf Debbie kan maar even bij de vergadering zijn ivm coronatest.

Nieuws vanuit thuis

3)

Hoe ging het thuisonderwijs in alle groepen?
• Thuisonderwijs:
- soms moeilijk
- nog steeds afspreken voor sommige kinderen
- soms problemen met inleveren van werk
- sommige vonden het fijn en makkelijk
- juf en meester gaf goed hulp
- vaak alle kinderen aanwezig in teams
- fijn om in kleine groepjes instructie te hebben
- sommige kinderen waren niet bij alle instructies of vergaten werk in te leveren.
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•

Belangrijk volgende keer als we misschien weer thuisonderwijs krijgen. Dit zijn de
tops/tips van de kinderen van de leerlingenraad.
- instructie voor verschillende aanpakken is fijn (in kleine groepjes)
- kortere instructies voor kinderen die het begrijpen. Kort alle instructies voor die dag
geven en dan langer blijven als je meer uitleg wil of inbellen met de leerkracht. Dan
kan je meteen daarna zelfstandig aan het werk.
- privé gesprekken met de leerkracht is fijn.
- Het is fijn dat er een vragenuur is.
- In sommige groepen willen ze meer contact met de leerkracht.
- Doe ook leuke activiteiten, want we hebben geen tekenen en zo. Bijvoorbeeld: De
corona challenge of een kahoot met de hele klas.
- Het is fijn en leuk om weekafsluiting te doen met de hele klas met bijvoorbeeld een
spelletje of quiz.

•

Tips en vragen voor als we naar school gaan.
- niet direct toetsen
- moeten we mondkapjes dragen? (Voor groep 7 en 8 in het advies van het kabinet
om mondkapjes te dragen)
- we mogen niet zomaar in de gangen lopen en werken. De leerlingenraad kan dus
niet alles doen wat ze moesten doen. Wel gaan we goed in onze eigen groepen kijken
en opschrijven waar wel en geen goed zicht is op het digibord.
- We gaan goed om ons heen kijken en naar klasgenoten luisteren om te zien of we
nog punten hebben om te bespreken in de leerlingenraad.
- iedereen mailt de punten naar juf Debbie en juf Marjolein
o.d.b.s. De Wingerd - Roosendaal

4)

Actiepunten n.a.v. vorige vergadering

Leerlingenraad op takenblad
Langs meneer Wouter met de
vraag over de kapotte laatjes.
Tekening maken zicht op digibord
Inleveren bij Sieb
Sieb komt met de tekeningen naar
juf Marjolein of juf Debbie
In de klas gesprek houden over
wc’s. De uitkomst hiervan mailen
naar juf Debbie of juf Marjolein.
Prullenbakjes voor in de wc’s van
de meisjes groepen 7 en 8.
Aan meneer Peter vragen of de wc
bij de jongens bij de groepen 8
gerepereerd kan worden.

5)

Juf Debbie
Quinty en Meike
Iedereen
Sieb
Iedereen
Aniek
Djefflin en Camiel

Sluiting

Om 15.15 uur sluit juf Debbie de vergadering

6)

Overzicht vergaderingen/activiteiten leerlingenraad 2020-2021:

Nummer Datum

Onderwerp(en)

7

12 maart 2021

Opendeurochtend 17 maart

8

17 maart 2021

Meedoen met opendeurochtend

9

16 april 2021

10

21 mei 2021

11

4 juni 2021

(2 weken ervoor verkiezing) Gr 5 leerlingen
mogen erbij komen. Daarna beslist de LR wie
de nieuwe leden worden.

9 juli 2021

Eerste punt is bedanken en afscheid groep 8leden en verder zonder gr 8 leden en met de
leden van groep 5.

12

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
Leerlingenraad op takenblad
Langs meneer Wouter met de
vraag over de kapotte laatjes.
Tekening maken zicht op digibord
Inleveren bij Sieb
Sieb komt met de tekeningen naar
juf Marjolein of juf Debbie
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Wie?
Juf Debbie
Quinty en Meike

Wanneer?
z.s.m.
z.s.m.

Iedereen

z.s.m.

Sieb

z.s.m.

o.d.b.s. De Wingerd - Roosendaal

In de klas gesprek houden over
wc’s. De uitkomst hiervan mailen
naar juf Debbie of juf Marjolein.
Prullenbakjes toiletten meisjes gr 8
Vragen voor reparatie wc bij 8a
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Iedereen

Voor de kerstvakantie

Aniek
Djefflin en Camiel

z.s.m.
z.s.m.

o.d.b.s. De Wingerd - Roosendaal

