Notulen bijeenkomst leerlingenraad basisschool De Duinsprong
Dinsdag 18 december 2018 van 09:00 tot 10:00 uur
1. Opening en welkom
2. Vorige afspraken evalueren
- Heeft ieder koppel aan groep 3 of 4 verteld wat de leerlingenraad is? Ja.
- Zijn jullie elke eerste vrijdag van de maand bij de groepen 3 en 4 langs geweest
om ideeën te werven? Nee, vrijdag 1 februari gaan de leerlingen langs bij hun
maatjesklas.
3. Ideeën bespreken
Ideeënlijst:
- Nieuwe ballen (handbal, basketbal)
- Spelregels bij het pannaveld
- Een weegschaal
- Grotere skelters voor de groepen 3-4
- Goaltjes kleine en grote speelplaats
- Stuk gaas onder het hek bij het grote veld want de bal rolt eronderdoor
- Boksbal
- Ideeënpot voor de groepen 3 t/m 8
- Lesaanbod over programmeren
- Nieuw net bij de basket
- Een glijbaan op de grote speelplaats
4. Verkeer
Bewoners klagen over parkeeroverlast. Hebben jullie ideeën hoe dit opgelost
kan worden?
- De politie moet hogere boetes uitdelen.
- Bij de Kick-off benoemen dat leerlingen zoveel mogelijk lopend of op de fiets
naar school mogen komen.
- Grotere campagne voerendat leerlingen zoveel mogelijk lopend of op de fiets
naar school mogen komen.
- Camera’s ophangen.
- Flitspalen plaatsen zodat auto’s minder hard gaan rijden.
- Borden plaatsen zodat het nog duidelijke wordt waar ouders niet
mogen parkeren.
- Stoplichten of verkeersbrigadiers voor het veilig oversteken.
5. Sterke en zwakke punten van de school
Sterke punten:
- LerenMetOuders
- De school is mooi ingericht, duidelijk voor nieuwe leerlingen door de wegwijzers.
- Aula wordt als prettige werkplek ervaren.
- De leerkrachten doen hun werk goed.
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Het is rustig in de school.
Er worden veel activiteiten gedaan, ook voor het goede doel.
Sport na school.
Voldoende buitenspeelmateriaalen voldoende speeltoestellen.
ICT (laptops en tablets) is leerzaam en leuk.
Werken op eigen niveau.
Zelfstandigwerken.
Zwakke punten:
Te strenge overblijfkrachten (overblijfkrachten en leerkrachten samen de
buitenspeelregels afspreken).
Parkeer overlast.
Meer werken met leervragen.
Meer toekomst gericht werken (zoals programmeren).
Ontdekkend leren voor alle leerlingen.

6. De afspraken
- Iedereen maakt een ideeënpot voor de eigen klas. Een aantal leerlingen
maakt ook een ideeënpot voor de maatjesklas.
- Stukje voor op Facebook is gemaakt door twee leerlingen.
- De volgende keer komen we terug op het onderwerp verkeersoverlast.
- 1 februari gaan de leerlingen uit de leerlingenraad naar hun maatjesklas om
uitleg te geven over de ideeënpot en om ideeën te werven.
- De volgende vergadering is op dinsdag 19 februari van 9.00 tot 10.00 uur in de
koffiekamer. Ideeënpot van je eigen klas meenemen.
7. Afsluiting
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