
 

 

 
 
 

Werkgroep LLR 
Datum: 17/10/2019 

 
Aanspreekpunt: Christophe 

  

Fijne punten 
speelplaats 

 We kunnen fijn samenspelen. 

 De glijbaan is super leuk, maar soms vuil. 

 De waterpomp is leuk. 

 De baren zijn fijn. 

 De heuveltjes vinden we tof. 

 Mooie speelplaats met veel ruimte 

 De plantjes en de bomen 

 Er is veel te doen op de speelplaats. 

 Verschillende speeltuigen 

 Er is veel minder ruzie omdat je veel meer kan doen.  

 Oplossing voor vuile schoenen: Pantoffels aandoen. (4, 5, 6 en 1e ljr kan dit ook eventueel doen) 

 

  

Minder fijne 
punten 

speelplaats  

 Ze gooien met kleine steentjes en ook op de glijbaan, vinden we niet leuk.  

 Papiertjes uit de toiletten 

 De plantjes gaan stuk doordat de heuveltjes afbrokkelen. 

 De afvoering van het water, veel grote plassen (ook onder het afdak) 

 Zand gooien op de glijbaan. 

 Het voetbalveld is veel kleiner, hierdoor vliegt er tijdens het voetballen schors tegen andere kinderen. 

 Vuile kleren en schoenen 

 Splinters van de palen, gevaarlijke trappen (scherpe hoeken en glibberig) 

 Paadjes zijn superdun, soms duw je per ongeluk andere kinderen om. 

 Veel modder met de regen 

 Er zijn te weinig klimtoestellen. 

Verslag 



 

 In de nieuwe zandbak zitten veel steentjes. 

 Graag potjes en pannen voor de zandbak 

 De basketring (bal botst weg en komt soms neer op de planten) 

 Je valt sneller (gladde stenen) 

 De goals van het voetbalveld zijn veel te klein, misschien klein speelplaats gebruiken om te voetballen. 

 Steentjes op de tribune zijn niet leuk, je kan er niet netjes zitten. 

 Je kan niet helemaal rond de speelplaats met steps. 

 2 glijbanen: soms te druk, hierdoor duwen ze elkaar om, steken ze voor. 

 Wc’s zijn super vuil : modder op de wasbakken, water op de spiegels, vuile vloer enz… 

 Koekenpotjes gebruiken om met water te vullen en dit dan buiten weggooien of in de toiletten. 

 Wassen van de handen: met steentjes of zand. Zo verstopt de afvoer van de wasbak 
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Agenda Meedelen in de klas: 

 Toiletten netjes houden en geen potjes/zakjes vullen met water en zand om pateekes te bakken! 

 

 

Nieuwe taak voor de leerlingen: 

 

 Leefregels bedenken voor onze school. 

 Sinterklaasfeest…hoe, wat, …? 

 

 

  

 



 

 

ONDERWERP BESPREKING & BESLUIT TO DO 

1. UIT VORIG 

VERSLAG 

 

 

Besluit: eerste vergadering 

Naam 

 … 

 

2. AGENDAPUNT A 

 

 

Besluit: zie hierboven 

Naam 

 … 

 

3. AGENDAPUNT B 

 

 

Besluit: zie hierboven 

  

Naam 

 … 

 

 

Volgende vergadering 

 

Datum: donderdag 7 november, 12.35 uur 

Locatie: Jommekesklas of 2B 

 

Datum: donderdag 5 december, 12.3 uur 

Nadenken over een kerstfeest, kerstmarktje…? 

Advent begint op 1 december dit jaar. 

 

 

 

 

Verslaggever:Angela 

 


