Leerlingenraad
Datum: 30-11-2018

14.00-14.45u

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

1)

Opening en welkom aan iedereen

Juf Debbie heet iedereen welkom.

2)

Mededelingen

Zet de vergaderdatums in je agenda. Ze staan onderaan de agenda en notulen.
Juf Debbie en juf Marjolein geven de agenda een week ervoor op papier.
Panna-veldje voor het schoolplein.
A w.c- gedrag, aanpakken van dingen die kapot zijn.
Wat is de stand van zaken: Grond vies en de pot vies. Kinderen plassen naast de wc.
Allemaal doekjes op de grond. In iedere klas iemand die let op de dingen rondom de
klas. Sommige wc´s lekken. Met stikker verwijde raar stikkers uit de wc´s halen Tobias. Meer
borstels naast het toilet. In de weekopening zeggen dat ze in de wc moeten plassen
Tobias.
B-schoolpleincommissie: is er al duidelijk wat er met het geld gaat gebeuren?
Imke: Zou er een Panna-veldje naast het schoolplein kunnen en twee leerkrachten buiten.
Juf Debbie: Dat zou dan via de gemeente gevraagd moeten worden, maar dat kost heel
veel geld.
juf Lianne had gemaild: Het budget is 7000 euro
Het web in het klimrek moet vervangen worden. Die is niet veilig meer. We zijn aan het
onderzoeken wat beter is. Web vervangen of ander stuk eraan zetten. Dit is allemaal erg
duur. Ik zal de prijslijst sturen. Maar er staan geen plaatjes bij dat is niet handig.
We willen 2 verplaatsbare doelen. Die zijn in verschillende prijsklassen. Denk aan 300 euro
ongeveer
Maar nu zijn we naar de panna kooi gaan kijken. Dit lijkt ons wel wat. Maar dan i.p.v. die
doelen. Wat vinden jullie van die kooi?
Verder komen er cijfers op de werp paal. Een scorebord op de muur. Een krijtbord onder
de overkapping. Palen met haken naarst het schuurtje om tenten te kunnen bouwen voor
de kleuters. De banken krijgen een wingerd kleur. De ruimte op het plein is beperkt helaas.
Daarom vallen veel leuke dingen af. En 7000 euro is ook zo op.
De reden dat er nog steeds niets gebeurd is met het opgehaalde geld van de
kaartenactie is dat Leo aan het sparen was voor iets groots. Maar een nieuw klimrek kost
al gauw 15000 euro.
De leerlingenraad ziet een pannaveld wel zitten. Het past onder de overkapping (deels)
want tussen de palen is het 4 meter (van paal tot paal)
Sven: Maar waar blijft de basket dan.
Hutten bouwen: Dekens erbij kopen. Niet alleen leuk voor kleuters maar ook voor oudere
kinderen. Ringen in doeken anders scheurt het. Aantal dagen duikelen en aantal dagen
hutten maken. Want anders kan je daar nooit meer duikelen.
C Computers: doen die het nu goed of zijn er nog problemen? Gaat het werken met de
nieuwe tablets goed? Computers doen het niet. Chromebooks kunnen niet printen. Zou
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wel fijn zijn. Geluid doet het niet altijd. Sommige kinderen (hacken) computers, misschien
daardoor trager. Als teveel kinderen tegelijk op de computer zitten worden ze dan
trager?
D Fietsenstalling. Fietsenstalling gaat beter. Groepen indelen bij fietsenstallingen. Hier is
iets over gezegd tegen alle schoolkinderen. Zijn de fietsenrekken al minder vol? Moet hier
misschien iets over in het blaadje komen?

3)

Tostivrijdag

Dit punt komt van Kars. Is het mogelijk om bij de TSO tostivrijdag te doen? Quincy en
Tobias gaan vragen aan Christiaan of dit mogelijk is.

4)

Spelen met pennyboards en stepjes op het schoolplein moet kunnen.

Juf Debbie legt uit wat het voorstel van groep 7 was. Vak uitzetten voor Skateboarden.
Alle ouders moeten toestemming geven. Alle bescherming moeten aan. Alle kinderen
moeten kunnen skaten. Een of twee dagen per jaar skatedag organiseren. Misschien een
skatekliniek houden.
Dit is een brief die we van groep 7b (Nienke) ontvangen hebben.
Ik had een idee kunnen we misschien het stukje van voor de zandbak tot de paaltjes afzetten.

Ik heb er ook een bouwtekening van maar in dat stuk kunnen we ook een stuk maken waar we kinderen
kunnen leren skaten.
Daar mogen max 5 personen in.
En in het ervaren stuk mogen max 10 personen.
Ik ga ook nog een inschrijflijst maken.
Die kan elke pauze veranderen.
We kunnen ook een wachtlijst maken als het nodig is.
Die kan eerst in onze klas maar als het mag kunnen we het in alle pauzes indienen.
En mogen we het ook een keer uitproberen.
Op maandag ofzo.
In de schoolgids staat dit:

Skateboard, rolschaatsen en
schoenen met wieltjes zijn niet toegestaan op het schoolplein.
Stepjes moeten in de stalling. Wij stimuleren initiatieven als het
meebrengen van klein speelgoed zoals stoepkrijt, springtouwen
en knikkers om in de pauze mee te spelen.

Juf Marjolein heeft contact gehad met een skateprofessional voor informatie. Als we dit
willen,
moeten
we
het
volgende
doen:
A een afgebakend deel van het plein hebben (afzetten met lint ofzo)
B schriftelijk toestemming van alle ouders hebben
C steppers en skaters moeten verplicht alle bescherming dragen :
Helm-, elleboog-, knie- en polsbeschermers
D Je mag niemand uitsluiten. Wat doe je met kinderen die wel willen skaten maar geen
spullen hebben? Als school kan je evt. een aantal setjes aanschaffen (ook haarnetjes
kopen dan)
Als je dit zo leest, hoe gaat dat er dan in de praktijk uitzien? Is dit haalbaar? We trekken
samen de conclusie dat dit dus eigenlijk niet haalbaar is. Wel willen we graag dat er vaker
een skateclinic gedaan wordt voor de bovenbouw. Juf Marjolein vraagt of de
verkeerscommissie dit wil organiseren 1 x per jaar. > Gerwin Elessen van Skateaway
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5)

We willen graag petten en mutsen kunnen dragen in de school

Anne legt uit waar dit punt vandaan komt. Hoe kunnen we de tekst die in de schoolgids
staat aanpassen? Waarom mag je geen hoed/pet aan in de school. Valt bandana onder
pet/hoed.
Dit staat in onze schoolgids:

Gedrag en kleding moeten passen binnen de waarden en
normen van het openbaar onderwijs, gebaseerd op respect
en waardering. Kleding mag geen belemmering zijn voor open
communicatie, vaststellen van de identiteit, veiligheid en
hygiëne.
Wij staan daarom een hoofddeksel (bijvoorbeeld een pet , een
gezichtsbedekkende sluier, een boerka of een masker) niet toe.
Laat speelgoed thuis, tenzij op verzoek van de leerkracht
(verjaardag of Sinterklaas).

Misschien is deze tekst niet helemaal goed. Hoe zouden we dit kunnen aanpassen?
Wat de leerlingenraad vindt: Je moet elkaars gezicht kunnen zien. Het moet veilig blijven.
Pet andersom zetten. Pet ziet er respectloos uit, dus mag niet. Bandana´s mogen gewoon
want je ziet je gezicht gewoon. Haar Accessoires mogen wel.
Mutsen tot over de oren vinden leerkrachten ook niet goed, want dan hoor je niet goed.
Haarbandjes, bandana’s wel? De leerlingenraad vindt dat bandana's wel kunnen.

6)

Bedenk stellingen voor de leerkrachten. Zij gaan hier tijdens de studiedag
over praten.

De stellingen zijn geworden:

Je mag je schoenen uitdoen in de klas.
1 x per jaar moet er een skateclinic zijn op school
Je mag je vest of jas aan in de klas
Je mag kauwgom eten in de klas
Je mag afkijken bij BLOON ctrl-U
Je mag bandana's dragen in de klas.
7)

Sluiting

Om 15.00 uur sluiten juf Marjolein en juf Debbie de vergadering
Volgende teamvergaderingen / activiteiten:
28 november 2018 Aanwezig zijn bij het bezoek van het bestuur aan onze school
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
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Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
Vertellen over plasgedrag van
kinderen. Je mag niet naast de wc
plassen
Stickerresten verwijderen van wcstortbakken door de hele school.

Wie?
Tobias

Wanneer?
Weekopening 3 dec

Tobias met iemand die
hij kiest.

Vragen of er een tostivrijdag mag
komen en 2 tostiijzers aanschaffen
Vragen of er een skateclinic per
jaar mag komen.

Quincy en Tobias
vragen aan Christian
Juf Marjolein vraagt dit
aan de
verkeerswerkgroep.
Juf Marjolein

Op een vrijdagmiddag
ivm de geur van de
stickerverwijderaar
Tijdens overblijven

Samenvatting van vergadering in t
blaadje zetten.
Stellingen bespreken in het team
Vragen of er op Chromebooks
geprint kan worden
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Juf Debbie
Juf Debbie vraagt aan
men Armand

Na de studiedag van 6
december
Blaadje van december
6 december
Voor volgende
vergadering.
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