
 

  

 

  

  

  

  

Beste ouders / verzorgers, 

 

In de tweede daltonflits krijgt u informatie over de daltonontwikkelingen op onze school. 

Leerlingenraad:  

De leerlingenraad bestaat uit twee leerlingen uit groep 5, twee leerlingen uit groep 6, twee 

leerlingen uit groep 7 en twee leerlingen uit groep 8.  

Er worden bijvoorbeeld onderwerpen besproken als het vriendschapsbankje, overblijven, de 

pleinwachten. Wij als school ervaren de bijdrage van de leerlingenraad als positief.  

De eerste keer dat we de leerlingenraad hebben gevormd , hebben de klasgenoten door 

middel van verkiezingen in de klas de leden aangewezen.  

Nu zijn we een jaar verder en hebben de leerlingen en het team al ervaringen met de 

leerlingenraad  opgedaan.  

Zo komen de leerlingen erachter dat in de leerlingenraad zitten een serieuze taak omvat.    

De leerlingen hebben tijd nodig om erachter te komen wat het precies inhoudt, tijd nodig om 

in de rol als lid te groeien en tijd nodig om te ontdekken of de rol als lid van een 

leerlingenraad echt bij de leerling past. Ook willen we de opgedane kennis niet verloren laten 

gaan, dus niet te snel wisselen met leerlingen heeft onze voorkeur.  

Om de leerlingenraad goed te laten groeien op alle gebieden hebben we de volgende opzet 

bedacht:  

De leerkracht kent de leerlingen goed en heeft een aardig zicht op wie er eventueel geschikt 

zou kunnen zijn voor de leerlingenraad. De leerkracht van groep 4 doet aan het einde van het 

schooljaar een voorstel naar de desbetreffende leerlingen en nodigt ze uit om deel te nemen 

aan de leerlingenraad.  

Deze leerlingen mogen in groep 5 en groep 6 deelnemen in de leerlingenraad. Eind groep 6 

moeten deze leerlingen kiezen of ze dit ook nog willen blijven doen in groep 7 en 8.  

De leerkracht in groep 6 doet, als deze leerlingen niet door willen in groep 7 en 8, een 

voorstel naar andere leerlingen en nodigt dan dus andere leerlingen uit om vanaf groep 7 deel 

te nemen aan de leerlingenraad als vervangers.  

Op deze manier houden we de continuïteit gewaarborgd.  

 

 

 

 



 

 

Digitaak: 

Het afgelopen jaar hebben wij binnen de groepen 4 t/m 8 met de nieuwe Digitaak gewerkt. 

Uit de evaluatie met het team kwam naar voren dat iedereen enthousiast is over het digitale 

systeem. Groot voordeel is tijdsbesparing voor de leerkracht (maakt de taak digitaal) en meer 

taak op maat voor de leerling (krijgt de taak op papier). 

Na een paar kleine aanpassingen laten wij u hieronder met trots onze nieuwe lay-out van de 

Digitaak zien. 

Wij hopen u binnenkort te kunnen informeren over de nieuwe ontwikkelingen in groep 3. 

 

 
Tot de volgende flits! 

 

Met vriendelijke groet, 

Marion en Mary 

Daltoncoördinatoren   

 

 

 

 
  

                      


