
 

Agenda extra leerlingenraad 
 

Maandag 29 maart 2021 

Aanwezig: Edie, Roan, Hidde, Kay, Fien, Guus, Lotte, Jayden, juf Brigitta  

Tijd: 8.30uur-9.30uur 

 

1. Opening  

Welkom door Jayden 

 

2. Notulen 3 november 2020 doorlezen en goedkeuren 

Mededelingen: er zijn geen mededelingen 

 

3. Inrichting grote hal voor een flexibel leerplein 

We hebben de moodboards nog weer even bekeken en met elkaar afgesproken waar we 

voral op gaan letten: wat is er top, hoe groen is de hal geworden, zijn er fijne chillplekken, 

kun je er goed werken.  

➢ TOP! 

de bieb op school is echt mooi geworden en wat veel boeken! Een goede inlverbak. 

Het groene tapijt is fijn en groen! 

De gekleurde kuipstoelen zitten lekker, je kunt er fijn in lezen 

De ronde werktafels zijn oké, de hoge tafel wordt nog niet zoveel gebruikt.  

 

➢ TIP 

Meer planten om de hal groen te laten worden zou fijn zijn. Wel afspreken wie ze gaat 

verzorgen! 

Hockers meer in groepje zetten zodat je samen kunt lezen of werken. 

De huisjes aan de lange muur zouden als ze er zijn, fijne werkplekken kunnen worden waar je 

echt stil kunt werken of samenwerken. Nog even doorsparen! 

Afspraken maken met alle groepen  over hoe wij in de hal werken en die ophangen net zoals 

in de bieb. 

                

               Juf Brigitta neemt deze punten mee naar de juffen en meesters. Wordt vervolgd.  

              De afspraken maken komen in de groepen terug.  

 

4. Groene belevings schoolplein 

Opening kan eind april: de wilgenhuit moet nog komen en het gras moet nog iets meer 

groeien. 



 

2 van 2 

De tuinkas kan mischien al iets eerder worden gebruikt als er in de groepen al stekjes zijn. 

Voor groep 1-2, 3-4, 5-6, 7-8  is er 1 zwart doek waar potje met kruiden/plantjes in gedaan 

kunnen worden. 

We maken een mindmap over het groene speelplein en de tuinkas die in de groepen kan 

worden aangevuld. 

Dinsdag wordt deze naar groep 1-2, 3 en 4 gebracht. 

 

Groei- en bloeikalender wordt door een vader gemaakt waardoor wij weten wat wanneer 

gezaad/geplant/groeit en geoogst kan worden. Ook wanneer welke groep aan de beurt is. 

Afspraak: vrijdag 2 april wordt de mindmap van elke groep in het kantoor van juf Brigitta 

gelegd. 

 

5. Rondvraag: Kunnen we het podium ook voor lessen gebruiken? 

Jazeker! Met juffen/meesters overleggen. 

 

6. Sluiting door Jayden 

               Volgende vergadering:  donderdag 15 april 2021   


