
 

 

AGENDA LINDERAAD NR. 03 
 

SCHOOLJAAR 2017-2018 
maandag dd.  15 jan. om 13.30 uur 
 
 

 
1. WELKOM  
 
2. Goede doel: We hebben de vorige keer besloten dat we dit jaar ons 

eigen goede doel zijn, omdat de klimtoestellen zijn afgekeurd. Het idee 
was een sponsorloop. Dit idee gaan we verder uitwerken. 

 
 Eerst hebben we gekeken op de site van de Jumbo-actie wat we met de 

punten zouden willen. Het voorstel van de Linderaad is ‘Droomhuis Plus’. 
Juf Christa geeft dit door aan de oudervereniging. 

 
 Het geld van de sponsorloop + geld dat de school investeert is dan voor 

een klimtoestel. De sponsorloop willen we in de week voor de 
meivakantie houden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen op het RVU-terrein. 
We vinden het leuk als eerst iemand komt voor een warming-up. Daarna 
kan groep 1 t/m 4 rennen en vervolgens groep 5 t/m 8. De kinderen die 
niet rennen kunnen dan aanmoedigen. 

 
3. Pesten 

De groepen 5 t/m 8 hebben de vorige keer vragenlijsten meegekregen. 
Neem ze mee. 
De enquêtes zijn ingevuld. Juf Christa neemt ze mee. Op de volgende 
vergadering bespreken we de resultaten. 
 

4. Toiletten, kanjerhok en de kanjers 
 Dit hebben we de vorige keer uitgebreid besproken. We bespreken wat 

er is gedaan en hoe het nu gaat. 
 



 Het is fijn dat er nieuwe oranje hesjes zijn. Het opruimen gaat ook al veel 
beter. Zeker nu er planken zijn voor de materialen van de 
peuterspeelzaal. Ook de kinderen van groep 5/6 willen nu helpen met 
het kanjeren, maar dat gaat nog niet helemaal goed. De kinderen van 
groep 7/8 merken dat zij zelf ook nog vaak ruzies maken. De kanjer denkt 
dan beter de baas te kunnen spelen, maar zo werkt dat niet. Als kinderen 
van groep 7/8 willen helpen, lukt dat niet goed. Het is belangrijk dat de 
kinderen van groep 5/6 leren wat goed kanjeren is. 

 
 In januari zal een bedrijf nieuwe toiletartikelen in alle toiletten komen 

hangen. Van WC-rolhouders tot WC-verfrissers. We wachten er met 
smacht op. 

 
5. Overblijven 
 Ook wilden jullie graag het overblijven bespreken dit schooljaar. Ga eerst 

met je klasgenoten in gesprek. Tijdens de vergadering bespreken we wat 
goed gaat en wat beter zou kunnen gaan. 

 
 Het is wisselend. We bespreken wat goed gaat en wat niet goed gaat. De 

afspraken zijn niet meer helemaal duidelijk. Soms gaan kinderen op 
tablets spelen, terwijl dat niet mag. Ook wordt er al eens met een bal 
binnen gespeeld, maar dat is niet veilig. Soms blijven kinderen praten en 
vergeten ze te eten. Ook wordt de tafel niet altijd schoongemaakt. Er zijn 
kringen van de bekers en kruimels. 

 Bij de jongere kinderen lijkt dit beter te gaan. Zij zeggen dat ze rustig 
zitten en rustig eten, dat ze soms stil zijn en een andere keer een filmpje 
mogen bekijken. Alleen is het tijdens de film niet altijd stil. Ook poetsen 
we zelf onze tafels. 
De jongere kinderen merken op dat ze soms teveel boterhammen bij zich 
hebben. Of te grote appels. Ze hebben alle tijd nodig om te eten, maar 
hebben vaak geen honger meer. 

 


