Leerlingenraad
Datum: 04-09-2020 14.00-14.45u
Voorzitter: juf Marjolein/juf Debbie
Notulist: bepalen we tijdens de vergadering
Locatie: teamkamer

Aanwezig: Camiel, Aniek, Nanne, Sieb, Julia, Olivia, Quinty, Meike, Max, Djefflin, juf
Debbie, juf Marjolein
Afwezig:
Notulen: Julia

1. Opening en welkom aan iedereen
2. Mededelingen
Voorstelrondje.

3. Nieuws uit de klas
Wat speelt er?
Loopt alles goed en fijn?
De sfeer in de groepen is goed. De regels van het Pannaveld moeten duidelijk zijn.

4. Pesten/Pestember (21 t/m 25 september)
Doen we hetzelfde als vorig jaar of zijn er nieuwe ideeën?
De leerlingenraad maakt een filmpje maken op 15 september ('s middags). Juf
Marjolein begeleidt dit. Julia doet niet mee aan het filmpje.
Max neemt telefoon mee, Camiel schrijft het script. Iedereen mag Camiel mailen met
tekst. Max maakt na het filmen het filmpje. Het filmpje wordt in elke klas bekeken.

5. Continurooster
Camiel licht dit toe.
Hij geeft aan het fijn te vinden om een continurooster te hebben. Hij woont ver van
school en moet 4x per dag ver fietsen. Hoe komen we erachter wat de andere
kinderen hiervan vinden? Idee: Klassen rondgaan en blind stemmen.
Olivia geeft aan dat er ook kinderen zijn die thuis willen eten.
Sieb wil graag weten of het dan geld kost. Ja dit kost geld.
Moet iedereen meedoen aan het continurooster als dit er zou komen? Ja het is dan
voor iedereen. De meningen over het continurooster zijn verdeeld.
Er wordt ook aangegeven dat leerkrachten een continurooster niet fijn vinden. We
wachten nog even af want juf Karin gaat al een enquête houden.

6. Meubilair
Is in alle klassen het meubilair compleet?
Hoe bevalt het nieuwe meubilair in 6b en 6/7a?
Bevalt goed. De klassen zijn blij met de meubels.
7. Nieuwe boeken
Iedereen vraagt in de klas na welke boeken de kinderen graag in de bieb zouden
willen hebben. Je mailt de lijst naar Juf Judith. J.v.osta@wingerd.nl

8. Sluiting
Om 14.45 uur sluiten juf Marjolein en juf Debbie de vergadering
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9. Overzicht van de vergaderingen/activiteiten:
Nummer Datum

Onderwerp(en)

1

4 september 2020

Pestweek 21 t/m 25

2

25 september 2020

Pestweek en gordijnen

3

30 oktober 2020

4

4 november 2020

5

11 december 2020

6

22 januari 2021

7

12 maart 2021

Opendeurochtend 17 maart

8

17 maart 2021

Meedoen met opendeurochtend

9

16 april 2021

10

21 mei 2021

11

4 juni 2021

(2 weken ervoor verkiezing) Gr 5 leerlingen mogen erbij
komen. Daarna beslist de LR wie de nieuwe leden
worden.

12

9 juli 2021

Eerste punt is bedanken en afscheid groep 8-leden en
verder zonder gr 8 leden en met de leden van groep 5.

Opendeurochtend 4 november
Meedoen met opendeurochtend

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
Gymtijden wisselen
Op de agenda zetten: gordijnen
bovenverdieping ivm zonlicht
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Wie?
Juf Debbie
Juf Debbie

Wanneer?
z.s.m.
Volgende vergadering
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