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2. N.A.V de notulen
- 4/5 te weinig ruimte voor de boeken in de boekenkast.
- 4/5 minder kinderen op de fiets gaat beter.
- 5 schilder spelletjes op het plein is nog niet gebeurd.
- 7 x lokaal vrolijker en netter schilderen dit is nog niet gebeurt.
- 7 schoolplein moet nog vrolijker en de stoelen in het x lokaal moeten
vervangen worden.
- 7 1x per maand schoonmaakdag met de leerlingen.

3. Evaluatie Meester chef
-

4/5 leuk en gezellig vooral de boom whackers
5/6 leuk dat we nieuwe liedjes leerden.
leuk en gezellig.
7 gezellig en leuk.
8 leuk

Snappet
-

4/5 tablet te klein om woorden in te typen.
5/b sleepwerk doet het niet goed .
6 klein foutje is gelijk fout en voordeel is dat het gelijk wordt nagekeken soms
zijn plaatjes onduidelijk bijvoorbeeld bij woordenschat.
7 het ziet er een beetje saai uit en enter doet het niet je moet het perse met
de muis doen.
8 goed en leuk.

5. punten uit groep 5/6
-er ligt een tegel los op het plein bij het voetbalveld
-niet alleen maar op vrienden stemmen voor de leerlingenraad wie in de leerlingen
raad wil moet een presentatie doen of een test.
-kinderen willen nog een keer mozaïeken.
-beter op tijd letten om naar binnen te gaan als het pauze is.
- vieze hoekjes in de klas en kabels op de grond.

6. punten uit groep 7
-Disco op het kerstfeest vanaf groep 5.
als je het al snapt bij snappet dan mag je al beginnen.
-op het veld gymmen in de zomer.
-meer uitjes met de klas.
-op de fiets naar de gym.
-groter voetbalveld met kunstgras.
-sponsorloop voor nieuwe materialen en om het plein op te knappen.
7. punten uit groep 8
-muren schilderen in groep 7/8.
-langere pauzes.
-te druk bij de kapstokken.
-basket op een andere plek.
-kapstokken met naam.
-leeractiviteiten op het plein rekenen.
platen op het plafond recht leggen.
Verslag door Iris.

