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In dit verslag van de afgelopen leerlingenraad leest u wat er besproken
is
3. Evaluatie project, boekenmarkt, inloop.
Groep 8 vond het te rustig en dus moeten er andere tijden komen ivm sport en het
werk van ouders. Groep 7 vond dat er meer kinderen boeken moeten verkopen en
dat de speurtocht goed was. Groep 5 en 6 vonden dat er meer activiteiten buiten
moeten komen bijvoorbeeld proefjes.
4. Evaluatie eindfeest.
Groep 5 vond dat de sweeper er weer moet komen. En groep 6 vond dat er weer
een rodeo stier moet komen. Groep 7 vind dat de waterglijbaan ook moet blijven. er
moet ook een beter podium komen want als je gaat springen hoor je de muziek niet
meer. Groep 7 vond ook dat er een soort van grabbelton in de zandbak moet komen,
dat alle leraren ook een act moeten doen en dat er een schuimparty moet komen.
Groep 8 vond dat er meer springkussens moeten komen en dat er een eerlijkere jury
moet komen of dat de jury eerlijker moet zijn want als je gaat huilen win je al meteen
de 1e prijs.
5. Evaluatie schoolreis
Groep 6 vond dat er kleinere groepjes moeten komen en dat er ook ouders mee
moeten kunnen als die niet in de ouderraad zitten en dat er muziek in de bus moet
komen. Groep 5 vond dat je iets anders in de bus moet krijgen dan chips want chips
kruimelen heel erg en dat de school vaker naar een pretpark moet gaan.
Groep 7 vond dat als je groepje los mocht lopen dat de begeleiders dan ook
moeten gaan lopen door het park om een beetje toezicht te houden op de kinderen.
6. Kerst 2018
Groep 7 vond dat iedereen zelf wat hapjes moet maken voor het diner. En dat je ook
nog moet kunnen buitenspelen na het eten. Groep 6 vond dat het eten warmer moet
zijn want dat is meestal al afgekoelt. groep 5 vond dat er iets anders moet komen
dan optredens bijvoorbeeld een kerstquiz. Groep 8 vond dat er meer snacks moeten
komen.
7. Punten uit groep 5
Groep 5 vond dat de ochtendpauze langer moet. Dat de lessen korter moeten
worden voor meer afwisseling. En dat er meer kleur in de klas moet komen

8. Punten uit groep 6
Groep 6 vond ook dat er meer kleur in de klas moet komen. Dat er meer
fietsenrekken moeten komen. Dat er weer netten in de voetbalgoals moeten komen.
Dat je echt om 12 uur uit moet zijn. En dat je meer vrije tijd moet krijgen.
9. Punten uit groep 7
Groep 7 vond dat er ergere straffen moeten komen want als iemand straf krijgt geeft
hij/zij daar niet echt om. Zij vonden ook dat er een glijbaan van de toren af moet
komen. En dat de gaten in het zeil van de zandbak weer gemaakt moeten worden.
10. Punten uit groep 8
Groep 8 vindt dat er luchtverfrisser of de wc moet komen. Dat groep 6 op woensdag
voetbal moet hebben en groep 8 op vrijdag. Dat er levend ganzenbord moet komen
op het plein. Dat je meer moet bewegen in de klas. Dat het te druk is in het halletje
om je jas op te hangen. Dat er kunstgras op het voetbalveld moet komen dat er 1
keer in de week snoepdag moet komen. En dat het voetballen ook op het veldje kan.
11. Rondvraag
De disco moet donkerder zijn er moet geen rookmachine komen want daar word je
snel benauwd van er moeten meer pauzes komen. En op het eindfeest moet er een
unox kraampje komen.
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