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1. Agenda
Welke punten gaan we vandaag bespreken?
Vandaag gaan we de stemmen tellen van de speeltoestellen.
2. Verslag 15 december 2017
We hebben het verslag van de vorige vergadering besproken. Het klopt wat er staat.
Iedereen is bij zijn/haar paralelgroep langs geweest om te vragen wat voor ideeën de kinderen
hebben voor het te vervangen speeltoestel en waarop gelet moet worden bij het aanschaffen
van een nieuwe taalmethode
3. Nieuwe speeltoestel op het grote plein
De stemming voor het nieuwe speeltoestel op het grote plein is geweest. De groepen 1-2 t/m
4b hebben gestemd.
We hebben alle stemmen geteld en daaruit is naar voren gekomen dat "Memphis" gewonnen
met 68 stemmen. Feliceto had 15 stemmen en Sandford had 54 stemmen.
We hebben afgesproken dat iedereen het de komende week aan zijn/haar paralelgroep vertelt.
We laten de foto's van de speeltoestellen zien en vertellen hoeveel stemmen elk speeltoestel
heeft gekregen en welk speeltoestel gewonnen heeft.
Meester Henk regelt dat het nieuwe speeltoestel wordt geplaatst en besteld.

4. Uit de (partner-) groepen?
Borre/Bodil:
Groep 3 wil graag Kapla.
Er is een hele grote kist met Kapla voor groep 1 t/m 4. Elke groep krijgt een aantal weken de
Kapla in de klas. Op het ogenblik is de kist bij groep 1-2c en daarna gaat de kist naar groep 3.
Eigen groep; Groep 6 wil graag voetballen. Ze moeten samen voetballen met groep 6-7, maar
die willen niet samen met hun voetballen.
Afspraak: Anniek en Ruben gaan dit bespreken in hun groep.
Ruben/Anniek:
In groep 6/7 de taalmethode besproken
Taal: fijne opdrachten. Je moet goed nadenken. De herhaling is fijn.
Verbeterpunten:
De cursief gedrukte teksten zijn moeilijk te lezen voor kinderen met dyslexie.
Meer opdrachten bij de praatplaat. Project over taal.
Spelling:
Kruiswoordpuzzels/woordzoekers, en woorden onderstrepen is leuk.
Verbeterpunten: elke week een puzzel.
1

Ruben en Anniek hebben een oplossing bedacht voor het prikkeldraadprobleem. De bal komt
regelmatig in het weiland en om die bal op te halen moeten ze over het prikkeldraad heen. Van
de oplossing hebben ze een tekening gemaakt en gaan die bespreken met meester Henk.
Tom en Bregje:
Groep 5a:
De kinderen vragen of de takken bij het paadje bij de kippen gesnoeid kunnen worden. Ze doen
erg pijn als je er langs loopt.
De kippen lopen op het plein en sommige kinderen zijn er bang voor.
Er zit al heel lang een spinnenweb in de meisjes wc (groep 5a en 5b) en ze vragen of die kan
worden weggehaald.
Het stinkt erg bij de toiletten van groep 5a.
Groep 3a:
Wil een uitkijktoren op de plek van het huisje. Meer paardentouwen, een voetbalveldje en
tafeltennisbadjes. Ze willen graag een schema voor de tafeltennistafel. De tafel is altijd bezet en
zo komt groep 3 nooit aan de beurt.
Ze willen graag leerzame spelletjes voor als ze het werk af hebben.
Roan en Rixt gaan de volgende agenda ook bespreken in hun paralelgroep.
In de wc wordt gegooid met proppen papier vermengd met zeep. Dit blijft kleven.
De jongens doen vaak het licht uit bij de meisjes wc.
Ze gaan dit bespreken in de klas.
Daphne en Daan:
Groep 8 moet voetballen aan het eind van het veld. Daar is vaak een plas water. Ze vragen zich
af of ze niet vooraan mogen voetballen.
5. De volgende vergadering.
De volgende vergadering is op vrijdagmiddag 23 maart.
6. Sluiting van de vergadering
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