Evaluatie leerlingen raad 2018-2019
In de leerlingenraad zaten dit jaar de volgende leerlingen:
Vivian ( groep 5), Annemarie(groep 6), Kyara (groep7), Rosan (groep7), Romée (groep 8)
De leerlingenraad is 7x bijeen geweest. Deze zijn opgenomen in de jaarkalender.
De leerlingen kregen vooraf de agenda en na de vergaderingen hebben zij de notulen
ontvangen. De taken zijn in de eerste vergadering als volgt samengevat:
Jij bent een soort klassenvertegenwoordiger.
Je overlegt met je groep over beslissingen en ideeën.
Je praat voor je groep in het belang van de school.
Je bent verantwoordelijk voor het bijhouden van de map waarin de documenten in moeten.
In de laatste vergadering heeft de directeur met de leerlingen geëvalueerd. Zij heeft ook
aangegeven dat zij verantwoordelijk zijn voor de verkiezingen van volgend jaar.
Verder hadden de leerlingen ook nog persoonlijke doelen:
Annemarie hoopt dat er aan het einde van het jaar minder lawaai in de gangen is
Vivian niet echt wensen, wil gewoon graag in de raad
Kyara wil meer werkjes in de gang
Rosan wil graag een winterfair oid organiseren
Romee hoopt dat de school nog beter wordt
De leerlingenraad heeft tijdens de evaluatie gereageerd op de volgende vragen
Wat was er nu niet gebeurd als wij geen leerlingenraad hadden gehad?
 Kinderen kunnen dan niet meedenken.
 dan werd het een chaos
 veel te druk in de gangen
 was het niet kleurrijker in de gangen
 minder originele kinder ideeën

Heeft de leerlingenraad nut? Waarom is een leerlingenraad nodig
Ja dat heeft het zeker. Je kan je ideeën van de klas uitvoeren en een beetje vergaderen wat
erg gezellig is. Je zorgt dat alles goed verloopt. We organiseren leuke dingen. Dingen die
kinderen belangrijk vinden. Dat weten juffen en meesters minder goed. We zorgen voor
veiligheid door Victor Veilig.

Hoe krijgen we het nog beter?
Toch meer zorgen voor de rust in de gangen. Helaas is juf Yvonne ziek geweest, anders
hadden we nog veel meer kunnen doen. Maar we zijn eigenlijk best tevreden.
We hebben eigenlijk alle doelen behaald. Rosan heeft met de leerlingenraad zelfs een
schoolbal georganiseerd. Dat was erg leuk. Juf Yvonne is ook trots op hun organisatie.
De leerlingenraad geeft dan ook mee voor de volgende leerlingenraad:
Altijd positief zijn
Denken in wat leerlingen leuk vinden
Goed de boodschap overbrengen naar je klas
Als je goede ideeën hebt dan mogen ze ook
Niet je eigen wil maar die van je klas
Je hoeft tijdens de vergadering met juf Yvonne geen vingers op te steken.
Voor volgend jaar zien ze graag:
Toch misschien nog een winterfair
Goede plek voor de skateborden
Pyjama dagen door hele school.
Ook speelgoeddagen in de bovenbouw
Juf Yvonne bedankt de leerlingenraad voor hun inzet. Begin volgend schooljaar komen ze
terug en dan regelen zij de nieuwe verkiezingen.

