De vliegerraad
1. De kinderen vinden dat de leerkrachten ook pantoffels moeten dragen want zij houden ook
soms toezicht en lopen ook in de zandbak.
De leerkrachten vinden niet dat ze voor alles hetzelfde moeten doen als de kinderen.
Kinderen zijn kinderen en volwassenen zijn volwassenen.
Maar we letten natuurlijk wel heel erg op de netheid van de school. Zo hebben de meeste
leerkrachten ook laarzen bij regenweer, veegt iedereen z’n voeten af, én… vegen we ook de
hele tijd de gang(en) en de klas. We doen dus wel ons best.
2. Regels van de zandbak eens overlopen met de kinderen in de klassen ok!
Zeker vermelden: we gebruiken het speelgoed zoveel mogelijk waarvoor het dient. We
zorgen dat we het speelgoed niet stukmaken, of begraven het niet (zodat het niet kwijt
geraakt).
3. Eens doorgeven dat de werkman de ballen van het dak haalt via het middelbaar
Saar vraagt het aan Frederik; in het vervolg mogen de kinderen van de vliegerraad dit ook
rechtstreeks vragen (Frederik is er op maandag en donderdag; of in het secretariaat schrijven
ze het in zijn werkschriftje)
4. Eens de regeling maken rond het voetbalveld
Er is ondertussen een nieuwe, voorlopige regeling. De leerkrachten evalueren dit maandag
13 november, en passen aan indien nodig.
5. De kinderbemiddelaars inschakelen ok, Ciska start op met Aäron
6. Nieuw zand in de zandbak want sommige kinderen vinden het niet meer zo aangenaam om
er in te spelen
Het zand is vorig schooljaar getest door specialisten en het is nog helemaal in orde! Wat
bedoelen de kinderen met ‘niet meer zo aangenaam’? Als het geregend heeft, en het zand is
nat en hard, dan kunnen we daar natuurlijk niks aan doen…
7. Dat er kinderen op de speelplaats gedreigd worden
Dit is aangepakt, maar de leerkrachten vragen elk in hun klas of dit nu volledig weg is, of
misschien toch nog gebeurt?
Twee puntjes van het team (wordt ook in de klassen besproken):
- Wanneer het kan mogen de kinderen van de vliegerraad zelf leerkrachten aanspreken
om iets te ondernemen. Zo wordt alles veel sneller opgevolgd. Bv puntjes 3 en 5
- De leerkrachten vinden dat de vliegerraad al een tijdje een ‘zaag- en klaagraad’
geworden is. Het zou leuk zijn om ook positieve puntjes te brengen, en waarom niet ook
eens voorstellen voor leuke activiteiten..?

