Vergadering Leerlingenraad

Datum: 1-12-2017

Aanwezig:
Noemia, Thomas, Suzie, Merel, Jens, Denise, Elise, Cas, en juf Helma
Afwezig: Jem
onderwerp

Inhoud

afspraken

Actie (wie? )

1. Opening
2. Ideeën vanuit de
kinderen

Gym

Groep 6-7-8 wil graag wat meer tijd tussen
de middag om te eten omdat ze van de
gym afkomen en later zijn en dan om 12.30
uur naar buiten moeten 12.30 uur.

Helma gaat dit
bespreken met Ria
(TSO).

Het opzetten van de gym kost veel tijd
waardoor de kinderen vinden dat ze te
weinig tijd hebben om te gymmen.

Kinderen
(leerlingenraad)
bespreken dit met
de leerkrachten.

Muziek

De kinderen willen graag meer muziek. Het
komt nu toch maar weinig voor bij de IPCprojecten.

Helma geeft dit
door aan de IPCcoördinatoren.

Traktaties

De traktaties graag alleen eten in de klas
en niet mee naar buiten nemen.

Helma geeft dit
door aan de
leerkrachten.

Leerplein

Top (positief):
-opstelling tafels en stoelen
-overleggen (oranje stoplicht)
-vaste stoplichtlokalen

Helma geeft dit
terug aan het
team.

3. Ideeën vanuit de
leerkrachten
Evalueren onderwijs:
-leerplein
-snappet
-eigen doelen
-huiswerk

Tip (heeft aandacht nodig):
-werkhouding kinderen en regels stoplicht
moeten voor iedereen hetzelfde zijn
-veel geluid door aantal kinderen
-Juffen en meesters en Mientje en Ria
moeten ook de fluisterstem gebruiken op
het leerplein.
-Muziek op de oortjes tijdens het werken.
Snappet

-Het direct zien of het goed of fout is
positief.

Helma gaat
navraag doen bij

-Typen is fijner dan schrijven en gaat
sneller dus je kunt veel meer maken.
-Soms werkt snappet traag.
Eigen doelen

-Graag voor ieder vak werken me eigen
leerdoelen.
-Eigen leerdoelen zichtbaar ophangen inde
klas.
-Evalueren (groep 8 mist dit en wil dit
meer)

Huiswerk

Voorstel vanuit de kinderen:
-2 bladen huiswerk groep 6-7
-3 bladen huiswerk groep 8
-Graag huiswerk dat meer past bij het
huiswerk op het voortgezet onderwijs.
-Huiswerk via Snappet (of online) geven en
dan er thuis aan moeten werken.

Engels

-Groep 6 wil ook graag Engels.

4. Rondvraag

QR code
kaartjes

Graag vaker werken met de QR-code
kaartjes (groep 6-7 werkt er nu mee)

Afsluiting

Volgende
vergadering:
26-01-2018

Voorzitter: Merel
Notulant: Noemia
Tijdbewaker: Elise

Snappet i.v.m.
traag verwerken.

