Leerlingenraad
Datum: 25-10-2019

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, Aniek, juf Debbie, juf
Marjolein,
Afwezig:
Notulen: Imke

1)

Opening en welkom aan iedereen

2)

Mededelingen

De werkgroep “groen-schoolplein” is al ver met de plannen. Ze gaan de klassen rond om
aan de kinderen te vragen wat zij willen.
Zijn er mededelingen vanuit de klas?
Brief van Camiel: Over de verkeersveiligheid om school. We zetten de brief in het
nieuwsBLAADJE van school. Sieb: bussluis weghalen.

3)

Korte punten
1) Nanne: Klapdeuren gevaarlijk. Julia en Nanne zijn oplossingen gaan vragen bij
meneer Peter en juf Karin. Ze vertellen hoe dat afgelopen is. juf Karin zegt dat
deurdrangers niet mogen ivm brandveiligheid. Wel gaan ze kijken of automatische
deursluitingen kunnen komen. Die gaan dicht als er band is.
2) Tostivrijdag: Kars heeft het bij Christian nagevraagd. Er is nu een rooster gemaakt
vanaf vrijdag 8 oktober en er heeft iets over in het blaadje gestaan.
3) Goede doel, het team vindt het ook goed om hetzelfde doel is twee jaar geleden
te nemen. Leerkrachten ook het schooltje als goede doel. Nog niet in de klassen
vertellen.
4) Hebben jullie in de klas besproken wat we in de vergadering besproken hebben?
Hoe ging dat? Sommigen wel en anderen kregen hier geen tijd voor.
5) Pestember week tegen pesten:
COMPLIMENTEN VOOR DE LEERLINGENRAAD!!
Hoe is het verlopen?
Hoe gingen de weekopeningen?
Wat vonden de klasgenoten?
Hoe ging de tekenwedstrijd?
Wat vinden de kinderen van de bandjes en de knuffels? Wat doen we er nu mee?
Als de klas niks mee doen op hallen.
Is het antipestspel nog gespeeld? Niet van gekomen.
Wordt er minder gepest? Nog steeds gepest om de rug om. Hogere groepen whats
app pesten.

4)

Vanuit groep 7b een extra leerkracht bij de pauze bij het panaveldje.

Toelichting: andere regels in verschillende klassen. Bordje ophangen met de regels. Eerst
zorgen dat de regels duidelijk zijn. Jesse en Kars gaan dit vragen aan juf Lianne, juf
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Kimberly of juf Helmy.
Helpt het om 2 leerkrachten op het plein te hebben. De helft van de leerlingenraad denkt
dat dat helpt. De leerkrachten moeten strenger zijn, ideen: punten schema,
Leerkachten houden contact na de pauze tijdens het tv-kijken. Ze geven door wie een
waarschuwing kreeg. De leerkrachten houden een lijstje bij over de pauze en wie er een
waarschuwing kreeg. In groep 6b wordt er na de pauze altijd over gesproken. Sommigen
zien dit niet zitten. Als je er niets mee te maken hebt, moet je wel meedoen met het
gesprek en dan heb je geen tijd om tv-journaal te kijken.

5)

Groep 7b Schoolplein: Er zijn veel kinderen die blaadjes plukken. Van juf
Sonja: Hoe kunnen we afval op het plein voorkomen?

Toelichting: meer prullen bakken en schonere prullenbakken. Beloning als het goed gaat.
Nanne en Aniek gaan een Powerpoint met opdrachten maken over afval voor tijdens de
weekopening. Ze vragen of dat werk op hun takenblad mag komen.

6)

Er vragen veel kinderen of er een trampoline op het schoolplein kan komen.

De werkgroep schoolplein komt bij alle klassen langs. De kunnen de kinderen dit dan
aangeven. Kinderen kunnen het doorgeven aan de werkgroep.

7)

Visitatiecommissie

Juf Debbie en juf Marjolein leggen uit wat de visitatiecommissie komt doen.
Wie wil erbij zijn als dalton visitatiecommissie komt? 9.45 uur – 10.00 uur
Iedereen wil erbij zijn. De PowerPoint die ooit gemaakt is, is nog niet gevonden. Als ie
gevonden wordt, gaat Julia het presenteren met iemand anders van de leerlingenraad.

8)

Sluiting

Om 14.45 uur sluiten juf Marjolein en juf Debbie de vergadering

9)

Volgende teamvergaderingen / activiteiten:

13 december (Verkeer om school, Spelregels schoolplein, weekopening stoelen,
schoonmaak/wcś, boeken in de bieb verouderd.
7 februari
13 maart
18 maart > opendeurochtend
8 mei
19 juni

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
Deuren open / deurdrangers
vragen aan juf Karin
In klas vertellen wat besproken is
In klas vragen wat de klas wil
bespreken
Regels pannaveld

Wie?
Julia en Nanne

Wanneer?
Voor volgende
vergadering

iedereen
iedereen

Stellingen en PowerPoint over afval

Jesse + Kars
Vragen aan juf Lianne
Nanne + Aniek

Visitatiecommissie

iedereen
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Voor volgende
vergadering.
Voor de weekopening
van groep 7b
29 okt 9.45-10.00 uur
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