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2.N.A.V de notulen
Te weinig ruimte voor de boeken in de boekenkast (⅘)
Minder kinderen op de fiets naar school (gelukt)
X lokaal vrolijker
Nieuwe stoelen in het X lokaal.
3.Evaluatie Koningsdag
Andere spelletjes
ontbijt is iets minder gezond
liever slagbal dan zweeds loopspel
4. Evaluatie Pasen
Een Paashaas bij de kleuters
Spelletjes (bvb) eieren verstoppen
ontbijt was goed!
5. Evaluatie Schoolvoetbal.
Leuk/gezellig
6. Evaluatie Snappet
Begrijpend lezen is een beetje lastig want je moet heel veel typen en het
gaat alleen maar over verbanden en signaalwoorden.
7. Evaluatie Schoolplein tegeltje los (als er zand onder gelegd wordt zakt
het weg beetje saai meer kleur dus (bvb) gekleurde banken gekleurde
toestellen en een paar gekleurde tegels.
8. Evaluatie Kerst ouders mogen komen
eten is goed en lekker theaters zijn ook leuk (bvb) kerstdisco en in de
ochtend theater ouders misschien liever alleen bij de kleuters.
9. Wensenlijst aan de toren een glijbaan schommel op het grote
plein.een brug vanaf de toren naar het Klimrek.Kunstgras op het
voetbalveld verstopplekken (bvb) buizen of bosjes.

10.Krijten op het plein.
kruisjes om op te springen of om een pad te maken.
staat niet netjes niet krassen of gekke woorden of vormen en niet op de
muren krijten.
11. Punten uit groep 5
-meer kapstokken
-wat op het schoolplein is geschilderd opnieuw schilderen beetje
onduidelijk.
12. Punten uit groep 6
camera´s op het schoolplein vanwege kattenkwaad.
13.Punten uit groep 7 tropenrooster
-meer vrij
-X lokaal kraan veranderen
-op eindfeest een ijskraam en foodtrucks
-meer speeltoestellen op het schoolplein
-bakjes boven de kapstok voor eten en drinken
-leeshoek in groep ⅞ (bvb) bank of zitzak
-meer inzamelingsactie´s
-Betere Wifi (is een ramp)
-in de zomer langer buitenspelen
-kleuter gymzaal stoffig.
-op tijd pauze
-meer vrije tijd op school
14. Punten uit groep 8
kleine muren in leuke felle kleuren verven.
15. Rondvraag
keuze bij handvaardigheid
-Meer techniek.

