Leerlingenraad
Datum: 16-04-2021 14.00-14.45u
Voorzitter: Juf Marjolein
Notulist: juf Marjolein
Locatie: aula op afstand van elkaar
Aanwezig: Camiel, Aniek, Max, Djefflin, Sieb, Nanne (online), Julia, Olivia, Meike, juf
Debbie, Juf Marjolein
Afwezig: juf Debbie, Quinty

1)

Opening 14.00 uur

2)

Mededelingen

Sinds kort bestaat de gouden hark op onze school. De groep die deze heeft zorgt 2
weken lang voor de tuin en de schoolomgeving. Harken, opruimen, vegen.
Wie heeft de gouden hark gehad? Groep 8 a en 8b en nu groep 7b. De kinderen vinden
het wel leuk om het schoolplein en om de school op te ruimen.

3)

Rondvraag

Wie heeft er een rondvraag?
Djeflfin “Waarom mag ik niet met de step komen en andere kinderen wel?”
Antwoord juf Marjolein “Goed dat je dit zegt. In de nieuwsbrief van de leerkrachten stond
dat wij als leerkrachten moesten zeggen tegen de kinderen dat er niet op het plein
gestept, geskateboard enzo mag worden. Als ze wel meegenomen worden, moeten ze in
het fietsenrek.”

4)

Zicht op digibord.

Hebben alle klassen nu in beeld hoe het zicht op het digibord is? Voor (bijna) alle klassen
is duidelijk waar wel en geen goed zicht is. De meeste klassen lossen dit op door de
kinderen die het even niet goed zien ergens anders te laten zitten. In groep 6/7 is het wel
erg lastig om het bord goed te zien. Julia en Olivia gaan naar juf Karin om te vragen of
daar iets aan gedaan kan worden. (gordijnen ofzo)

5)

Digitale weekopening

Is er al iets gemaakt? We maken een opzet tijdens de vergadering.
Misschien een filmpje maken door de hele school heen? Omdat ouders zo lang niet in de
school zijn geweest. We besluiten om een film over het schoolplein en alles wat daarbij
hoort te maken. We verdelen de onderwerpen over de groepen.
Wat is de bedoeling?
De kinderen van de leerlingenraad hebben per groep een onderwerp gekozen. Samen
vormen deze onderwerpen 1 geheel: Het schoolplein en alles wat daarbij hoort.
De kinderen van de leerlingenraad maken een filmpje van maximaal 2 minuten over deze
onderwerpen. Zij mogen zelf bepalen of ze de hulp van groepsgenoten inschakelen. (Het
is misschien zelfs wel leuk om met de hele klas een filmpje te maken)
Dit filmpje mailen, appen of delen ze juf Marjolein. Zij voegt de filmpjes samen.
Dit zijn de onderwerpen:
Schoolplein: Sieb en Nanne. Groep 7b In dit filmpje moet te zien zijn hoe leuk ons
schoolplein is en wat je er allemaal kunt doen.
Plantjes: Djeflin en Max groep 8b In dit filmpje moet te zien zijn dat we verschillende
plantjes op het schoolplein hebben en iets over de zaaibakken en hoe je die
gebruikt/verzorgt en het buitenlokaal.
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Afval: Camiel en Aniek 8a Vertellen iets over het afval dat op straat ligt en waar dat
eigenlijk zo moeten liggen. Misschien ook iets vertellen over dat afval waarde heeft en dus
gescheiden moet worden omdat je het dan kan hergebruiken.
Dieren: Meike en Quinty 6b maken een filmpje over waarom afval slecht is voor dieren.
Het mag bijvoorbeeld ook een PowerPoint zijn die ze hierbij maken
De gouden hark: Julia en Olivia (6/7) maken een filmpje over onze gouden hark. Wat
moet/mag je doen als je als klas deze gouden hark krijgt?
De kinderen regelen zelf hoe zij deze filmpjes gaan maken. Lukt het niet om een device
hiervoor te vinden, dan kunnen ze het cameraatje uit de bovenste bureaulade in groep
4b gebruiken.
Vraag aan de juf of meneer of je tijd krijgt om dit filmpje te maken en vraag misschien
(alle) kinderen van je klas mee te doen.
De filmpjes moeten uiterlijk vrijdag 15 mei bij juf Marjolein zijn. Dan kunnen de klassen er op
maandag 17 mei naar kijken.

6)

Portfolio Hoe kunnen we dit weer leuk/interessant maken?

Juf Marjolein legt uit wat dit is en we gaan bedenken hoe belangrijk we dit vinden en wat
we daar dan in willen hebben.
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.
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.
Kleuters en groep 3 kinderen vinden het niet leuk om het mooiste erin te stoppen, want
willen dit mee naar huis nemen.
Tips:
- Maak er ook foto’s van en stuur die in parro
- Laat de kleuters verdelen in een trots stapeltje en niet trots stapeltje en dan stop je het
als leerkracht in zonder iets tegen de kinderen te zeggen (stiekem)
- 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

7)

Sluiting

Om 14.45 uur sluit juf Debbie de vergadering
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8)

Overzicht vergaderingen/activiteiten leerlingenraad 2020-2021:

Nummer Datum

Onderwerp(en)

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.

12

9 juli 2021

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

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
Overleggen in de klas ideeën
schone tuin zonder afval
Tekening maken zicht op digibord
Meenemen op 12 maart
Weekopening maken
Vragen voor reparatie wc bij 8a
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Wie?
Iedereen

Wanneer?
z.s.m.

Groep 7b, 8a, 8b, 6b

Voor 19 maart

iedereen
Juf Debbie

Voor 15 mei!
z.s.m.
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