Leerlingenraad
Datum: 28-09-2018

14.00-14.45u

Voorzitter: juf Marjolein
Notulist: bepalen we tijdens de vergadering
Locatie: teamkamer
Aanwezig: Vera, Tobias, Kars, Anne,
Imke, Aniek, Lode, Quincy, Cayenna, Sven, juf Debbie, juf Marjolein
Afwezig: niemand

1)

Opening en welkom aan iedereen

Juf Marjolein heet iedereen welkom en er wordt een foto gemaakt van de leerlingenraad
voor in het blaadje en voor op de website.

2)

Voorstellen aan elkaar

Iedereen vertelt wie hij of zij is en in welke klas ze zitten

3)

Mededelingen

Hoe gaan we in de leerlingenraad te werk? Er is uitgelegd dat we iedere week een
notulist hebben die het verslag schrijft. En we gaan proberen samen dingen te bereiken.

4)

Noteren van agendapunten

Hoe zijn we aan onze agendapunten gekomen? Iedereen heeft het in de klas gevraagd.
Welke agendapunten noemden de klasgenoten? Iedereen heeft de punten gemaild
naar juf Debbie en juf Marjolein

5)

Schoolplein

Wat willen we, bij wie moeten we daarvoor zijn en wie gaat contact opnemen?

6)

Schoonmaken wc’s

Vera legt uit wat ze hiermee wil. Wat kunnen we hieraan doen en met wie moeten we
dan contact opnemen?

7)

Computers

De kinderen willen betere computers. Waar lopen de kinderen tegenaan? Hoe kan dat
opgelost worden? Met wie moeten we dan contact opnemen?

8)

Grotere fietsenstalling

Tobias legt dit punt uit. Dit punt hebben we nog niet kunnen bespreken.

9)

Schoolreisje voor groep 8 + kamp

We hebben dit punt nog niet kunnen bespreken

10)

Langer gymtijd + 5 tot 10 minuten langer pauze

Dit punt bespreken we een andere keer

11)

Muizenmatjes bij de computer

Groep 8:
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12)

Een aantal yogaballen om in de klas op te zitten

13)

Weekopening

Hoe gaan we de leerlingenraad voorstellen aan de school? We gaan vertellen wat we
besproken hebben.

14)

Sluiting

Om 15.00 uur sluiten juf Marjolein en juf Debbie de vergadering

15)

Volgende teamvergaderingen / activiteiten:

8 oktober weekopening >
30 november 2018
11 januari 2019 (nieuwjaarsreceptietje)
22 februari 2019
Woensdag 20 maart nationale daltondag en opendeurochtend > delegatie v d leerlingenraad
aanwezig
5 april 2019
17 mei 20
14 juni 2019 > afscheid van raadsleden groep 8 > verwelkomen nieuwe lede

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
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Wie?

Wanneer?
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