Notulen leerlingenraad 5 maart 2018
Notulist: Juf Lous
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:




Het is hier heel gezellig op school.
Leuke vakken , graag wel meer creatieve vakken
Crea op vrijdagmiddag erg leuk (gr 6)

Groepen 4 en 5: (hebben m.b.v. placemat een voorbereiding gemaakt)









We willen graag netten in de goals of liever nog nieuwe goals…nu rolt de bal steeds weg.
Juf Lous gaat kijken wat eventueel de mogelijkheden zijn.
Alle groepen wat meer tijd voor de kleine pauze om te eten zodat er meer tijd is om
buiten te spelen. De groepen 5-7 hebben dit ‘probleem’ niet, lijkt het. Juf Lous geeft aan
dit bespreekbaar te maken met de eigen leerkracht (gr4 en gr 8)
Graag twee keer per week knutselen voor alle klassen. Hier gaan de overige groepen in
mee. Juf Lous geeft aan dat er wordt gekeken welke mogelijkheden er volgend schooljaar
zijn om culturele vorming meer ruimte te geven.
Fietsenstalling is nu op twee plekken. Zonde van de ruimte, aldus de groepen 4 en 5. Dille
geeft als tegenargument dat groep 8 snel bij de fietsen wil wezen, bijvoorbeeld als ze
naar de gym moeten en dat de fietsen zo snel omliggen op de andere plek… Juf Lous
geeft aan dat e.e.a. waarschijnlijk zal zijn afgesproken i.v.m. tekort aan fietsenstalling.
Laptops en pc-s graag controleren en evt vervangen. Juf Lous geeft aan dat het belangrijk
is dat de laptops en pc-s goed moeten worden afgesloten voordat de volgende (groep) er
mee aan de slag kan. Steeds moeten resetten is niet zo goed voor de materialen.

Groep 6:






Bij overblijven: Kinderen willen zelf weten wanneer ze naar het Avonturenpad gaan (ook
een punt uit groep 7). Als je toevallig alleen op dinsdag overblijft moet je telkens naar
het Avonturenpad. Juf Lous legt uit dat we nu een overblijfreglement hebben waarin
e.e.a. is vastgelegd en dat we op de drukke dagen, dinsdag en donderdag de groepen
opdelen met spelen omdat er te weinig speelruimte is op ons plein.
Met slecht weer vaker op de Singellocatie blijven eten. Juf Lous geeft aan dat dit lastig is,
omdat groep 5 toch deze kant op zal moeten en we in het reglement hebben
afgesproken dat de groep5 en 6 leerlingen voortaan om 11.50u gehaald worden. Bij
slecht weer blijf je op de Willem binnen na het eten.
Bij overblijf ook met eigen telefoon of tablet mogen spelen. Juf Lous zal dit bespreken
binnen de overblijfcommissie.




Meer Engels of langere lessen. Juf Lous gaat inventariseren welke methode(s) er worden
gebruikt en kijkt wat de mogelijkheden zijn.
Meer muziekles graag! Zie antwoord derde punt groep 4.

Groep 7





Aparte bouwhoek voor de kinderen in de onderbouw …nu zitten ze voor de wc! Juf Lous
neemt dit mee in de teamvergadering.
Ballenpomp voor ballen bij de gym. (ook punt groep 8)
Een rooster/overzicht wie wanneer gebruik maakt van de speelzaal. Dan kan groep 7 de
speelzaal bijvoorbeeld vaker gebruiken voor de Kanjertraining.
De sloten in het gebouw moeten worden gecontroleerd. Zowel in de lokalen als bij de
kindertoiletten.

Groep 8









Graag meer ruimte op de kapsokken. Kan de kapotte kapstok terug?
Elke dag iemand t dak op om de ballen eraf te halen. Niet haalbaar ;-)
Kunnen we misschien op vrijdagmiddag activiteiten kiezen? Juf Lous geeft aan dat er , bij
haar weten, een indeling is gemaakt om zodoende een evenredige verdeling van
leerlingen te krijgen.
Nog meer werken met pc-s.
Graag weer 1 dag in de week koekjes mee naar school. Juf Lous geeft aan dat we niet
voor niets een gruitschool zjn. Je koekje(s) neem je na schooltijd.
Wat te doen met lege pakjes. Idee om de leerlingen deze mee naar huis te laten nemen?
Liever de activiteiten van vrijdagmiddag met de eigen groep en niet groepsdoorbroken.
De andere leerlingen zijn het hier niet mee eens.

Hoe vonden jullie het:




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

