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===========================================================================
We beginnen deze bijeenkomst van de leerlingenraad met het doornemen van het verslag
van de vorige bijeenkomst.
In de toiletten zijn nieuwe wc-papierautomaten en zeepautomaten opgehangen, zodat de
wc's er netter uitzien.
Bij de toiletten van groep 7 moet de kraan nog ontkalkt worden. Komt haast geen water uit.
Pesten: binnen de leerlingenraad is er duidelijkheid over wat je moet doen als je gepest
wordt; laat het anderen weten en houd je mond niet dicht, hoe moeilijk dat ook is!
Leerkrachten en overblijfkrachten helpen je goed. Overblijfkrachten zijn ook strenger
geworden en ze informeren de leerkrachten goed over de overblijf tussen de middag.
Schoolplein dependance: de basketbalpaal en het tweede goaltje kunnen besteld worden
en zullen geplaatst worden door een bedrijf i.v.m. de veiligheid.
Twister (met plakfiguren op het schoolplein aangebracht of geverfd) vinden de kinderen
leuk en een evenwichtsbalk net zoals op het hoofdgebouw.
Invoering van de voetbaldagen: dit is een hele verbetering op het schoolplein van de
dependance. Iedereen heeft de kans om eens een keer op het veldje met het goaltje
(binnenkort de goaltjes) te voetballen en het ruwe spel is verleden tijd.
Nieuwe onderwerpen die de kinderen van de leerlingenraad ter tafel brengen:
Pantoffels in de klas: Vooral in de wintermaanden lopen we erg veel zand de klas binnen
i.v.m. het onverharde gedeelte van ons schoolplein. We kunnen hierin verandering brengen
door pantoffels in de klas te dragen. Overleg in je groep hierover. Als er pantoffels gedragen
worden in de klas, dan moeten de schoenen in de gang wel netjes onder de kapstok staan.
Gaat een klas pantoffels dragen en kinderen nemen geen pantoffels mee naar school, dan
moeten zij op hun sokken in de klas lopen.
Floortje vraagt wanneer de reparatie van de bank op het schoolplein klaar is. Duurt wel heel
erg lang. Kunnen er betere springtouwen gekocht worden en is de mogelijkheid er om meer
verstopplaatsen op het schoolplein van de dependance aan te leggen?
Kerstmaaltijd: heel veel kinderen willen de kerstmaaltijd terug naar de avond en niet meer
's middags. Kan de werkgroep kerst hierover nadenken?
Tot slot pakken we 1 kaartje van tafel waarop de eerste helft van een zin staat, die de
kinderen moeten afmaken.
Ik kan goed in de klas werken als …......................
- het stil is. Dit beamen alle kinderen van de leerlingenraad. Ze geven aan dat de
leerkrachten veel aandacht moeten besteden aan de rust in de klas. Het zijn vaak dezelfde
kinderen die voor de onrust zorgen.

