
 

 
 

   
 

Notulen vergadering leerlingenraad 8 maart 2021 

A. Opening, mededelingen en korte terugblik vorige vergadering 

Juf Chantal en juf Marieke heten iedereen welkom bij de vergadering. Het is door de lockdown lang 

geleden dat we elkaar hebben gezien. Door de lockdown hebben we besloten dat de huidige 

leerlingenraad het hele jaar bij elkaar blijft. 

B. Lockdown en thuisonderwijs 

We maken een rondje hoe iedereen de lockdown en het thuisonderwijs ervaren heeft. De tweede 

lockdown is volgens de kinderen veel beter georganiseerd dan de eerste. Punten die bijvoorbeeld 

genoemd worden: 

• Het is lastig om steeds maar achter de computer te werken en je te concentreren. 

• Je bent wel sneller klaar met je werk. 

• Het is fijner om in Teams met een paar kinderen af te spreken om te werken. Gezellig en fijn 

om samen te werken. 

• Soms lastig om in Teams de instructie helemaal te volgen. 

• Het handje opsteken in Teams werkte goed als je een vraag had. De chatfunctie minder. Er 

waren kinderen die onnodige dingen gingen chatten, waardoor je sneller afgeleid was. 

o Oplossing: bijv. Een leerling aanwijzen die de chat bijhoudt. 

o Even een pauze inlassen om de chat te bekijken. 

• Het was vervelend als er kinderen anderen gingen muten. De tip aan de leerkrachten is om 

goed naar de presentatierechten te kijken.  

 

C. Corona en eventuele achterstanden 

De leerlingen delen tips om eventuele achterstanden, opgelopen door de lockdown, weg te werken. 

• Meer invalleerkrachten/RT-ers. 

• Online bijles na school 

• Als je een onderwerp lastig vindt, extra lessen verzorgen onder bijv. knutselen 

• Meer digitale programma’s inzetten 

• Kijken wat je zelf lastig vindt en daar werk voor krijgen, niet alleen door leerkrachten 

bepaald. 

• Na school lagere klassen helpen met werk. 

• Extra werk mee naar huis nemen. 

• Éen keer p. w. – bijv. woensdag – langer les/bijles. 

• Meer bijles, dan 1 vak wat je moeilijk vindt elke dag voor en/of na school. 

• Stagiaires extra les laten geven aan leerlingen. 

• Digitale maatjes bij online lessen. 

• Laptops aanschaffen voor kinderen die geen device hebben of moeten delen. 

 



 

 
 

   
 

D. Actielijst 

Aan punt D komen we helaas niet toe. 

De volgende vergadering is op 14 juni van 11-12 uur.  


