
Notulen Leerlingenraad  

Thijs praat de leerlingenraad bij over de huisvesting van de school (structurele uitbreiding en 

tijdelijke huisvesting voor de komende jaren). Eind februari moet er meer duidelijk worden. In 

eventuele vervolgstappen zal ook de leerlingenraad worden meegenomen.  

Groep 5 

Rapport: 

- Leerlingen zouden graag cijfers in hun rapport hebben in plaats van een voldoende of goed. 

- Het zou fijn zijn als het boekenpraatje ook op het rapport staat, maar niet alleen beoordeling 

maar ook een stukje tekst over hoe je het hebt gedaan (of je het b.v. spannend vond).  

- Graag ook zelf een stukje in het rapport mogen schrijven 

Groep 6 

We zouden graag een voetbalveld willen op het veldje. Doordat de beekzone te nat is kunnen 

leerlingen nu weer alleen op de Kiss&Ride spelen.  

Actie > Thijs neemt contact op met de gemeente (projectleider Doornsteeg) om te kijken naar 

mogelijkheden om op korte termijn een voetbalveldje te realiseren in de beekzone.  

 

Inmiddels is er contact geweest met Gerwin van Duine (projectleider Doornsteeg). Verzoek voor een 

(tijdelijk) verhard panna-veld neergelegd. Gerwin geeft aan dat ze het stuk beekzone rechts naast het 

stuk dat al is ingericht versneld willen gaan klaarmaken, dit wordt een groot voetbalveld.  

Thijs heeft aangegeven dat vanuit belang Baken dat niet perse interessant is, realisatie kan nog lang 

duren en een grasveld/voetbalveld zal net als het reeds gerealiseerde deel vaak veel te nat zijn om 

op te spelen. Wij willen graag een snelle én verharde oplossing. Gerwin gaat dit met de aannemer 

bespreken en komt volgende week met een terugkoppeling. 

Groep 7 

Rapport: 

- Misschien kan er meer kleur worden gebruikt in het rapport, geeft meer vrolijkheid / fijn 

gevoel.  

- Grafieken van Cito, kan daar niet ook taal en geschiedenis bij? (Thijs: nee dat kan niet want 

daar is geen citotoets van).  

- Handschrift staat wel op het rapport maar schrijven volgens mij niet. Willen we wel.  

- Fijn dat gym nu is uitgebreid op het rapport.  

Actie -> Thijs gaat in overleg met Anita en Ellen over eventueel de groep weer een nieuwe kans 

geven als het gaat om zelfstandig af te sluiten bij gym (i.p.v. eerder stoppen en gezamenlijk naar 

school lopen). 

 

 

 

 


