Notulen leerlingenraad 31 oktober 2017
Notulist: Susanne
Aanwezig: Kate (groep 4), Ijssel (groep 5), Lars (groep 6), Javin (groep 7), Dille (groep 8)
Waar ben je trots op, wat wil je niet meer veranderen op de Willem:






Ijssel: Op de directeur
Het is hier heel gezellig op school.
Er wordt hier bijna nooit gepest
De juffen en meesters zijn streng genoeg, ze mogen niet weg
Alle vakken worden genoeg gegeven. We leren veel op school.

Groep 4:




Nieuw klimrek: rekstokken zitten los. Dit punt wordt door alle groepen ingebracht.
Susanne heeft vandaag de opdracht gegeven om het te laten maken.
Klimrek past goed op dit plein, veel andere klimrekken passen niet. Te dicht bij het hek.
Als er een brede school komt (nieuws school) komen er allemaal nieuwe speeltoestellen.
Nu moet de school goed nadenken wat ze kopen.
Een nieuw klimrek is heel duur.

Groep 5:








Meer prullenbakken op het plein: idee komt om restafval kliko naar andere plein te
doen. Wordt gelijk gedaan.
Na schooltijd plein opruimen: kan, maar het komt vooral door de vogels die de
prullenbakken leeg pikken. Met kliko’s is dit niet meer van toepassing omdat er een
deksel op zit.
Bij overblijven: 1 groep eerst buitenspelen en 1 groep eten. Bv. groep 7-8 eerst naar
buiten. De kinderen vinden dat niet prettig. Wel fijn als het slecht weer en ze niet naar
het avonturenpad gaan dat een groep kinderen binnen blijft en deel buiten speelt.
Haakje springtouw is niet handig, kan dit op een andere plaats? Susanne gaat dit
bespreken met de overblijfouders
Panna veldje: ons plein is te klein. Staat wel op de wensenlijst voor als er een nieuwe
school komt. Misschien kan dit buiten het plein wel.

Groep 6:


Opa en omadag was leuk. Ze zouden dat nog een keer willen doen. Misschien ook een
dag waarbij de ouders in de klas kunnen komen kijken. Susanne bespreekt dit met de
juffen en meesters.




Kunnen er nieuwe ballen komen voor de overblijf? Susanne geeft dit door aan de
overblijfouders. Op de Singelschool mag er niet gevoetbald worden.
Meer leren over de computer. Bv. thema rond filmen. In de ochtend gewoon werken. In
de middag filmen, editen, PowerPoint, Word, Paint. Groep 7-8 andere opdracht. Of deze
opdrachten op de vrijdagmiddag.

Groep 7







Langer op het Avonturenpad blijven in de middagpauze. Hoe laat lopen ze terug? Kunnen
de kinderen eerder naar het Avonturenpad? Susanne bespreekt dit met de
overblijfouders.
Met verkeer meer naar buiten. Dan leer je veel meer! Doorgeven aan juf Annemarie. Zij
is een plan aan het schrijven rondom verkeer. Er komt ook een nieuwe methode.
Bovenbouw iets meer aan kleuters voorlezen of iets meer met ze spelen bv. in pauze.
Ijssel geeft aan dat je in de middagpauze ook met de kleintjes kunt spelen.
Koningsspelen andere invulling, bv. 1 km rennen in Willemstad. Toernooi is leuk. Vorig
jaar veel leuke dingen gedaan. Hele dag moet in het teken staan van sporten.
Buitengym in de zomer. Veel meer naar het Avonturenpad. Susanne bespreekt dit met
de juffen en meesters.

Groep 8










Voor de vrijdagmiddag een brievenbus neerzetten, waarin kinderen kunnen stemmen
welke activiteit gedaan wordt. Kinderen kunnen dan bv. inschrijven.
Wc geurblokken kopen. Susanne gaat dit gelijk kopen. Javin zou urinoirs willen, zodat er
minder naast geplast wordt.
Boven de buiten bank een afdakje maken. Voorlopig niet.
Meer ballen, 2 ballen per groep aanschaffen. Susanne gaat kijken of hier geld voor is,
eventueel van de opbrengst van de speelgoedmarkt.
Meer laptops, dit jaar worden er nog 10 gekocht. Komend jaar 6. Meer muizen voor de
laptops, muispad werkt niet prettig. Susanne gaat dit met Stef bespreken en kijken
hoeveel geld er is om ze aan te schaffen.
Een schuin dak op het gebouw plaatsen, zodat alle ballen van het dak rollen. Dit is niet
mogelijk.
Kijken of er een verplaatsbaar pannaveldje op of net naast het plein kan. Misschien met
het geld van de speelgoedmarkt. Ook de ballen hiervan betalen.
Meer decoratie van kinderen in de school hangen. Knutsel en /of tekenwerk.

Hoe vonden jullie het:




Er is veel besproken
Erg leuk
De school doet veel dingen die gevraagd worden, niet alles is mogelijk.

