
      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  : meester Cees 

Waar zitten we : in de teamruimte 

Verslag  : meester Cees 

Extra aanwezig :  

 

Leden:  Groep 5A : Fenna  

Groep 5B : Mees  

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, de laatste kinderen kwamen 08.45 uur binnen. Hierdoor moes-

ten wij het helaas kort houden (09.00 uur is eindtijd).  

Door de latere start en het feit dat nog niet alle stemmingen rondom de top 3 van aan te 

schaffen spelmateriaal binnen waren, is er besloten om volgende week donderdag de leer-

ling-raad opnieuw te houden. Deze zal worden geleid door juf Esther vanwege afwezigheid 

van meester Cees (overleg elders).  

 

We bespraken wel alvast de eerste oriëntatie uit de groepen waarin er wel besprekingen zijn 

geweest. De volgende keer: top 3 meenemen en daaraan toegevoegd een lijst met overige 

wensen (bijvoorbeeld: inklapbare doeltjes, tafeltennistafel.. enz.).  

Verder: een lijst met spelmateriaal uit de klassenmand van spullen die kapot zijn, of weg en 

die moeten worden aangeschaft.  

 

Daarna was er nog kort tijd om de folder te bespreken met de tekst: ‘dit is een pestvrij ge-

bied’. De kinderen herkenden de poster. Daarna de vraag: en…..is dat zo? Hierop waren zij 

unaniem met de opmerking dat dit niet zo is. Het gaat in de meeste groepen van plagen, 

naar pesten en in sommige gevallen leidend tot ruzie. We bespraken in het kort hoe dit komt 

en vooral wat er aan te doen valt. Deze vragen nemen de kinderen van de leerling-raad 

mee naar de groepen om te bespreken.  

 

Agenda 17 maart: 

1. Top 3, nu definitief (‘spijkers met koppen slaan’) en aanvullende lijst. Deze lijst 

gaat naar de ouderraad. 

2. Lijst meenemen van spullen uit de klassen-spelmand die kapot zijn, weg zijn. 

3. Bespreek in de klas: hoe maken wij van Reflector een pestvrij gebied?  
 

Volgende vergadering: 17 maart 2016. 


