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Verslag leerlingenraad 29 januari 2016

 Het verslag van de vorige vergadering is goedgekeurd.
Niet alle leden geven de informatie door aan hun groep. Dit is wel de bedoeling.
Anja adviseert de leden om aan de leerkracht tijd te vragen om het verslag te
bespreken.
 Carnaval: iedereen is druk met de voorrondes voor de playbackshow. We letten erop
dat de gekozen nummers voor kinderen geschikt zijn. Dus net taalgebruik en net
gedrag.
De meeste kinderen vinden de optocht leuk. Een enkeling heeft last van de harde
muziek. De raad adviseert deze kinderen achteraan te lopen.
Iedereen bespreekt in de groep de luisterhouding tijdens de playbackshow. We willen
graag dat alle aandacht naar de optredens gaat.
 Gymlessen: Het is even wennen dat we in andere zalen gymmen. De groepen 7 en 8
vinden de zaal aan het Walplantsoen koud en klein. Groep 8 vindt het leuk als met de
hele groep een spel wordt gespeeld.
De andere groepen vinden Mariënhoeve oké. De vloer loopt lekker, met de bus er naar
toe gaan is leuk. Wel jammer dat niet alle toestellen daar zijn. Soms moeten de
kinderen op de bus wachten.
 Rondje groepen: Het is vervelend dat kinderen die niet de voetbalbeurt hebben de bal
afpakken. Alle groepen hebben hier last van. Dit wordt in de groepen besproken.
Er wordt niet goed naar de mediators geluisterd. Ze spelen ook vaak mee ipv dat ze de
leerkracht helpen. Ook dit wordt in de groepen besproken.
Yassin vraagt of de struiken achter de doeltjes gesnoeid kunnen worden. Anja vraagt
dit aan Maurice.
Ook vindt groep 6 het leuk als er een groot vogelhuis voor het raam komt. Anja
adviseert ze dit zelf met handenarbeid te bouwen.
Kunnen er hockeysticks besteld worden? Als er nieuw speelmateriaal wordt besteld
wordt dit meegenomen.
Tim vraagt of er een sponsorloop voor een goed doel gehouden kan worden.
Misschien dat groep 8 mee doet met ‘wandelen voor water’.
Tim, Demi en Yassin maken een nieuw voetbalrooster ivm de andere gymtijden.

