Leerlingenraad
Datum: 17-09-2021 14.00-14.45u
Voorzitter: Juf Debbie
Notulist: Julia (volgende vergadering: Sieb)
Locatie: in de teamkamer
Aanwezig: Julia, Olivia, Sieb, Maartje, Meike, Quinty, Luuk, Matthijs, Floor, Lucas, juf
Debbie, Juf Marjolein
Afwezig:

1)

Opening 14.00 uur

Welkom allemaal bij de eerste vergadering van het jaar.

2)

Mededelingen
-

3)

Er kwam belangrijke post met de uitnodiging voor de receptie van meneer Peter.
De leerlingenraad gaat daar naartoe.
Sieb, Quinty, Meike, Matthijs, Luuk, Floor, Maartje, Julia gaan. Lucas en Olivia
misschien. Afspreken bij het buitenlokaal om 19.15. Olivia maakt een kaart en laat
daar de kinderen van de leerlingenraad hun naam in schrijven! Die geven we aan
meneer Peter.

Ideeën vanuit de klas

Per klas gaan we na welke ideeën er zijn in de klassen.
- Hoe staat het met het continurooster? Olivia en Julia gaan dit vragen aan juf Karin.
- Komt er weer schoolfruit. Ja, maar de leerkracht mag bepalen of ze meedoen. En
we moeten ingeloot worden door de stichting schoolfruit.
Iedereen vraagt aan de leerkrachten of ze dit met de klas kunnen bespreken of ze
wel of geen schoolfruit willen.

4)

De pingpong tafel

De pingpongtafel gaat verkocht worden aan de hoogste bieder.
Wie heeft er een idee voor de opbrengst?
Heb je een idee over hoe we de tafel te koop zetten?
− Aan een vakantiebedrijf verkopen. Kamperland
− Marktplaats
− In het blaadje schrijven
We gaan dit bij de volgende vergadering weer bespreken. Hoe we dit gaan
verkopen en wat we met het geld willen doen.

5)

Pestproject september 2021

Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de
Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!
Kijk ook op: https://www.weektegenpesten.com/
We gaan de stellingen en het liedje voorbereiden.
Vanaf groep 4 gaan we vragen stellen over pesten. Met ogen dicht de kinderen laten
beantwoorden. (staan / zitten, Hand omhoog/ omlaag.) Hoe komen we aan de
stellingen? Julia: misschien met heldengame. Is dat op school?
Julia, Floor, Olivia, Quinty, Matthijs, Lucas bereiden dit voor met juf Debbie.
Bij groep 1,2,3 gaan we: Liedje aanleren met dansje, bijvoorbeeld:
https://www.stoppestennu.nl/les-idee-22-voor-groep-1-tm-3-liedje-%E2%80%9Ciedereenanders%E2%80%9D
We komen om 14.45 terug om even aan elkaar te vertellen wat we voorbereid hebben.
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Quinty en Floor: 7b, 5a en 4a
Matthijs en Julia: 7/8a, 4b en 6b
Lucas en Olivia: 6a, 5b en 8b
Voor groep 1 t/m 3 is er een liedje. De leerlingenraad vertelt over het liedje en stelt
vragen. Praten over hoe je eruitziet. Het maakt niet uit hoe je eruitziet. Iedereen is anders.
Dan laten we het liedje horen met een dansje. Dansje leren we aan. Twee aan twee de
klassen langs.

Rooster week tegen het pesten:
Van 27 september t/m 1 oktober is het de week tegen het pesten. Deze week komen de leerlingen
van de leerlingenraad de klassen in.
In de groepen 1 t/m 3 komt de leerlingenraad een gesprekje over pesten houden en een liedje en
dansje aanleren in de kring. Dit duur ongeveer 15 minuten. Google het lied
Planning:
1/2 e: Sieb en Maartje + Luuk en Meike: dinsdag 28 september 8.30-8.45 uur
1/2 c: Sieb een Maartje: woensdag 29 september 8.30-8.45 uur
1/2 d: Luuk en Meike: woensdag 29 september 8.30-8.45 uur
1/2 a: Sieb en Maartje: donderdag 30 september 8.30-8.45 uur
1/2 b: Luuk en Meike: donderdag 30 september 8.30-8.45 uur
3a: Sieb en Maartje: donderdag 30 september 13.30-13.45 uur
3b: Luuk en Meike: donderdag 30 september 13.30-13.45 uur
In de groepen 4 t/m 8 komen ze de heldengame spelen. Ze zullen per groep maximaal een half uur
bezig zijn. Het rooster hiervoor volgt nog.
Planning:
7b: Quinty en Floor: dinsdag 28 september 13.30-14.00 uur
7-8a: Julia en Matthijs: dinsdag 28 september 13.30-14.00 uur
8b: Olivia en Lucas: dinsdag 28 september 13.30-14.00 uur
5a: Quinty en Floor: dinsdag 28 september 14.30-15.00 uur
5b: Olivia en Lucas: dinsdag 28 september 14.30-15.00 uur
6b: Julia en Matthijs: dinsdag 28 september 14.30-15.00 uur
4a: Quinty en Floor: donderdag 30 september 13.30-14.00 uur
4b: Julia en Matthijs: donderdag 30 september 13.30-14.00 uur
6a: Olivia en Lucas: donderdag 30 september 13.30-14.00 uur
De leerlingenraad heeft komende week nog tijd nodig om voor te bereiden. Graag als taak op het
takenblad zetten. Ook hebben ze natuurlijk tijd nodig om die game te begeleiden.
6)

Sluiting

Om 14.50 uur is de vergadering afgelopen.

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
Bespreken zicht op het digibord
met juf Karin
Pesten Bovenbouw
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Wie?
Juf Debbie

Wanneer?
Voor 19-9

Julia, Floor, Olivia,
Quinty, Matthijs, Lucas

Voorbereiden in de
week van 20
september
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Pesten Onderbouw liedje

Sieb, Maartje, Luuk,
Meike,

Team inlichten over onze plannen
Aan overblijfouders vragen of ze de
poort na de overblijf van het slot
gehaald kan worden.
Aan juf karin vragen hoe het met
het continurooster zit.
Pingpongtafel agenderen
Kaart voor meneer Peter maken

Juf Marjolein
Juf Debbie

Vraag in de klas aan de leerkracht
en de kinderen of ze wel of geen
schoolfruit willen.

Iedereen

Julia en Olivia
Juf Marjolein
Olivia

Voorbereiden en
oefenen in de week
van 20 september
Vandaag

Voor volgende
vergadering
Volgende vergadering
Voor maandag 20
september
Voor volgende
vergadering

Onderwerpen komende vergaderingen:
•
•
•
•
•
•
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Afscheid meneer Peter
Afval op het plein
Pesten
Hoe kunnen de klasgenoten hun vragen of mening doorgeven aan de
leerlingenraad?
De pingpongtafel
Schoolfruit
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