Notulen leerlingenraad 25 juni 2018
Notulist: Juf Lous
Aanwezig: Kate (groep 4), Ijssel (groep 5), Lars (groep 6), Javin (groep 7),
Afwezig: Dille (groep 8) i.v.m. oefenen musical

Met de aanwezige leerlingen nemen we de notulen door van afgelopen maart om te bekijken en
te bespreken of er al zaken hebben plaatsgevonden die destijds voorbij zijn gekomen. Deze
punten staan schuin gedrukt:
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•

•

•

•

•

•
•
•

Juf Lous geeft aan dat er wordt gekeken welke mogelijkheden er volgend schooljaar zijn
om culturele vorming meer ruimte te geven. We spreken over de cultuurweek van
afgelopen juni waar het cultuurconvenant is getekend. Hierin is vastgelegd dat we
cultuur een nog grotere plaats geven op De Willem. Juf Inge zal komend jaar iedere week
voor de groepen 3 t/m 8 lessen beeldende vorming gaan verzorgen. Daarnaast zij we met
de school aan het kijken of we theaterlessen een vaste plek kunnen geven evenals vaste
musea-bezoeken.
Fietsenstalling is nu op twee plekken. Zonde van de ruimte, aldus de groepen 4 en 5. De
fietsenstalling zal komend schooljaar aan de buitenzijde van de groepen 7 en 8 worden
gerealiseerd. Dit is ook al aangegeven in de nieuwsbrief naar de ouders. Zo ontstaat er
meer ruimte op het plein om te spelen.
Laptops en pc-s graag controleren en evt vervangen. Het is belangrijk dat de laptops en
pc-s goed moeten worden afgesloten voordat de volgende (groep) er mee aan de slag
kan. Dat gebeurt vanaf maart steeds beter. Daarnaast zijn er nieuwe pc-s aangeschaft en
deze zullen worden geïnstalleerd.
Aparte bouwhoek voor de kinderen in de onderbouw …nu zitten ze voor de wc! Volgend
jaar zijn de groepen anders 'verdeeld' over de lokalen, dus speelt dit niet meer. In het
lokaal waar nu groep 3 zit, komt groep 6 en het lokaal waar nu groep 4 zit, komt groep 35.
Een rooster/overzicht wie wanneer gebruik maakt van de speelzaal. Dat wordt gemaakt
voor het komende schooljaar. Dan kan groep 7 de speelzaal bijvoorbeeld vaker gebruiken
voor de Kanjertraining.
De sloten in het gebouw moeten worden gecontroleerd. In de lokalen van groep 1-2 en 8
en de kamer van juf Lous zijn de sloten gemaakt. Die van de kindertoiletten komen aan
de beurt.
Graag meer ruimte op de kapstokken. Kan de kapotte kapstok terug? Is geregeld!
Kapstok is inmiddels weer bevestigd en zo dat deze er ook niet meer afkan.
Nog meer werken met pc-s. Zeker in de bovenbouw worden de lapstops veel ingezet.
Wat te doen met lege pakjes. Deze worden centraal in de hal verzameld in de 'oranje'
bak.

Leerlingen van groep 6 geven aan waarom zij het fijn vinden na twee jaar weer naar de 'eigen'
school te mogen. Dan zien ze de andere leerlingen vaker; het voelt gewoon vertrouwd op De
Willem. Je kunt dan vaker naar de bieb!
Volgend jaar willen we voor het ruilen van boeken een schema maken zodat Conny op vaste
tijden voor een groep aan de slag kan.

