Leerlingenraad
Datum: 30-08-2019

14.00-14.45u

Voorzitter: juf Marjolein/juf Debbie
Notulist: bepalen we tijdens de vergadering
Locatie: teamkamer

Aanwezig: Nanne, Sieb, Julia, Vera, Tobias, Kars, Jesse, Imke, juf Debbie, juf Marjolein
Afwezig: Aniek, Jesse later
Notulen: Kars

1)

Opening en welkom aan iedereen

2)

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.
Na de vergadering even aan de klas vertellen wat we hebben besproken.
Afgesproken: Een week voor de vergadering aan je klas vragen of ze goede ideeën of
vragen hebben. Dit wordt meegenomen in de vergadering.

3)

Korte punten

Nanne: Klapdeuren gevaarlijk. jJlia en Nanne vragen aan juf Karin of meneer Peter of de
deuren met het in en uitgaan open kunnen staan en of er deurdrangers op kunnen.
Tostivrijdag: Al gestart? Moet er iets in het blaadje? Vragen voor tosti vrijdag door Kars.
Goede doelen: Welk doel sprong eruit? Welke willen we aandragen bij het team van
leerkrachten / directie. In het team van de leerkrachten kwam ook het idee om an te
sluiten bij het goede doel van vorige keer. Doel: schooltje (ver)bouwen in dorpje waar ze
de kraamkliniek verbouwd hebben met ons geld. Afgesproken: ideeën over het goede
doel schooltje Afrika is door het merendeel van de leerlingenraad aangedragen als goed
doel voor dit schooljaar.
Omdat het past bij vorig jaar. Omdat het een schooltje is. Omdat de kinderen die daar
geboren zijn ook naar school moeten kunnen. Omdat je meteen ziet dat het geld ernaar
toe gaat. En omdat er leerkrachten naartoe gaan en dan foto's kunnen sturen. Volgend
jaar wil de leerlingenraad dan een ander doel.

4)

Pestember week tegen pesten 23 september

We bedenken hoe hier in de weekopening en gedurende de week aandacht aan
geven.
Aankondigen op 16 september: Wie en hoe?
Opening op 23 september: Wie en hoe? Groep 4b vragen om pesten in hun optreden te
verwerken.
Wat doen we door het jaar heen? Hoe kunnen we goed gedrag belonen?
ideeën: spellen tekenwedstrijd pestemberkrant armbandjes
DE WEEK TEGEN HET PESTEN!!
De leerlingenraad wil dat we als school deelnemen aan de week van het pesten onder
de noemer "Pestember"
Ze willen dat jullie / de leerlingenraad het volgende doen:
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13 september:
aankondigingsposters maken van 14.00 -15.00 uur. Ze zijn dan dus niet in de klas. Houd
daar rekening mee.
16 september tijdens de weekopening kondigt de raad deze week aan en laten de
posters zien.
16 t/m 20 september:
Alle leerkrachten noteren alle leuke sociale gebeurtenissen uit de groep.
Willen jullie die gebeurtenissen uiterlijk donderdag 19 september mailen naar Jesse vd
Ham jesseh07@wingerd.nl. Je mag hierbij de namen van de kinderen noemen. Leuk om
de helden te benoemen en in het zonnetje te zetten op die manier. Je kunt er ook een
fotootje van het kind bij doen. Jesse maakt hier een PowerPointkrant van en presenteert
deze op 23 september tijdens de weekopening.
23 september weekopening
We hebben groep 4b gevraagd een toepasselijk liedje te zingen bij de weekopening
Jesse vd H laat de PP zien. De leerlingenraad staat op podium en leggen antipestweek uit
Op maandag krijgen de groepen 4 t/m 8 een armbandje. Iedere dag wordt door de
leerkracht een Held van de dag genoemd. Deze mag de volgende dag een armbandje
dragen. Iedere dag een ander kind. Het is aan de leerkracht zelf of en op welke manier je
dit na de pestweek voortzet.
Op maandag krijgen de groepen 1 t/m 3 een knuffeltje. Iedere dag wordt door de
leerkracht een Held van de dag genoemd. Deze mag de volgende dag het knuffeltje
vasthouden / op tafel zetten. Iedere dag een ander kind. Het is aan de leerkracht zelf of
en op welke manier je dit na de pestweek voortzet.
23 t/m 27 september: antipestweek: TEKENWEDSTRIJD:
Tijdens de weekopening wordt verteld dat er een tekenwedstrijd komt. Wie maakt de
mooiste anti-pesttekening / antipestbord? / antipestkleurplaat.
Alle kinderen mogen hier aan meedoen.
Misschien leuk als tekenopdracht in deze week te doen.
De leerlingenraad haalt de tekeningen op maandag 30 september op. De mooiste
worden op 1 prik bord opgehangen en komen op de website.
23 t/m 27 september: Kars en Tobias introduceren een antipestspel op het plein tijdens
een pauze van groep 3-4
Weekopening
Hoe gaan we de leerlingenraad voorstellen aan de school? We gaan vertellen wat we
besproken hebben.
Zie punt 4.

5)

6)

Sluiting

Om 14.45 uur sluiten juf Marjolein en juf Debbie de vergadering
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7)

Volgende teamvergaderingen / activiteiten:

30 augustus
13 september (of 6 als er geen sportdag is): Posters maken voor Week tegen het Pesten
25 oktober
13 december
7 februari
13 maart
18 maart > opendeurochtend
8 mei
19 juni

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
Touwtjes en knuffels kopen Action
Deuren open / deurdrangers
vragen aan juf Karin
Armbanden maken
Vragen aan Christian of tostivrijdag
al gestart is
Pestspel voor plein gr 3-4 bedenken
In klas vertellen wat besproken is
In klas vragen wat de klas wil
bespreken
Informatie over "lieve , helden van
de klassen mailen naar juf Marjolein
en juf Debbie
PowerPoint – krant maken
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Wie?
Juf Marjolein
Julia en Nanne
Jesse
Kars
Tobias en Kars
iedereen
iedereen

Wanneer?
Voor maandag 3 sept
Voor volgende
vergadering
Voor 23 september
Z.s.m.
z.s.m.

Alle leerkrachten
Jesse

23 september
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