
      Leerling-raad Reflector  
    Schooljaar 2015 - 2016 

 

 

 
Datum  : 03/09  08/10  12/11  14/1  18/2   10/3   17/3 

Tijd   : 08.30 uur   

Voorzitter  : juf Esther  

Waar zitten we : in de teamruimte 

Verslag  : juf Esther 

Extra aanwezig :  

 

Leden:  Groep 5A : Fenna  

Groep 5B : Mees-afwezig  

Groep 6A : Alicia  

  Groep 6B : Rosalie 

  Groep 7A : Ivar    

  Groep 7B : Stijn   

  Groep 8A : Luuk  

  Groep 8B : Mathijs 

Verslag: 
De leerling-raad start 08.30 uur, aanwezig is Lenneke van de ouderraad, zij luistert mee naar 

de bespreking over het speelmateriaal. Alle groepen hebben hun top 3 gemaild naar de 

ouderraad. De ouderraad heeft een budget, ze stellen voor om dit jaar de opbrengst van de 

kledingbeurs bij het speelmateriaal te voegen, dan kan alles van de top 3 én kis-

ten/tafeltennistafel/picknickbank aangeschaft worden. Lenneke vertelt dat we het trappen-

huis dan dit schooljaar niet kunnen opknappen. De kinderen kiezen unaniem voor het buiten-

spelen. De kinderen geven de lijstjes met de kapotte speelspullen uit de door aan juf Esther. 

 

Pesten: in de groepen is het volgende besproken over hoe we kunnen zorgen dat Reflector 

een pestvrij gebied kan worden: 

-Als je gepest wordt: melden bij de leerkracht 

-De pester zelf aanspreken, als dit moeilijk is: naar de leerkracht 

-als je ziet dat iemand gepest wordt: zelf helpen en/of hulp inschakelen(andere kinderen 

/leerkracht) 

-leer slachtoffers van pesten hoe ze voor zichzelf moeten opkomen ( soort praatgroepje op 

school) 

-leerkrachten moeten meer verspreiden op het plein zodat ze goed overzicht hebben: bij de 

duikelrekken, op het veld en op het plein. 

-groep 5 t/m 8 geven verder aan dat er achter het elektriciteitshuisje soms nare dingen ge-

beuren, kinderen spelen op plekken waar dit niet hoort ( achter teletubbieberg, op kleuter-

plein, achter het muurtje bij de duikelrekken, als daar geen toezicht is) De kinderen stellen 

voor goed af te spreken waar gespeeld wordt. Kleuterbroertjes/zusjes knuffelen tijdens bui-

tenspeeltijd hoeft niet. 

Kleuterjuffen moeten grote kinderen terugsturen naar hun eigen speelplek! 

-5 min op het bankje wordt niet als goede straf gezien door de kinderen.  

 

Agenda 7 april: Hoe gaat het met de thema’s op Reflector?  

 

Volgende vergadering: 7 april 2016. 


