Leerlingenraad
Datum: 05-11-2021 14.00-14.50u
Voorzitter: Juf Marjolein
Notulist: Sieb (volgende vergadering: Floor)
Locatie: in de teamkamer
Aanwezig: Julia, Sieb, Maartje, Luuk, Matthijs, Floor, Lucas, juf Debbie, Juf Marjolein
Afwezig: Olivia, Meike, Quinty

1)

Opening 14.00 uur

Welkom allemaal bij de tweede vergadering van het jaar.

2)

3)

Mededelingen/Korte vragen
•

Digiborden en inval het licht: Juf Karin heeft gezegd dat dit met meneer Armand
(ICT) besproken mag worden en dat er een begroting gemaakt wordt voor de
mogelijke oplossingen. > Luuk en Mathijs naar meneer Armand.

•

Hoe staat het met het continurooster? Olivia en Julia hebben antwoord ontvangen
van juf Petra. Julia vat dit samen. Er komt geen continurooster, bij leerkrachten en
leerlingen was de meerderheid tegen en bij de ouders de meerderheid voor, maar
hadden niet alle ouders de enquête ingevuld.

•

Hoe was de activiteit tijdens “Week tegen het pesten”. Kort allemaal even vertellen
hoe het was. Wat ging goed? Wat kon beter/ anders?
In de groepen 4 t/m 8 duurde het een beetje lang, maar de leerkrachten zouden
het afmaken. Liever minder hulp van leerkrachten. Kleuters deden leuk mee, maar
ze begrepen het niet helemaal. Leerlingen luisterden niet allemaal heel goed met
de quiz.

•

Verslagje gesprek met Basisschool De Wending De Wending had veel aan onze
ideeën en zeiden dat ze er veel aan hadden.

•

Komt er weer schoolfruit. Ja, we zijn ingeloot voor het schoolfruit vanaf 15
november. Vraag zelf bij de leerkracht na of je meedoet met je klas.

De pingpong tafel

Deze is verkocht voor 60 euro. Wat willen jullie hiervan kopen? Jullie mogen dit direct
bestellen tijdens de vergadering. Nieuwe spullen voor een zandbak of nieuwe ballen. De
leellingenraad heeft gelijk nieuwe ballen besteld.

4)

Wingerd Zomerfeest
Hebben jullie tips en tops? Leuk dat er lekkere dingen waren, spelletjes
waren leuk maar sommigen ook moeilijk te vinden. Kaartverkoop graag tot
het einde openlaten.
Geld vragen voor schmink en korte rij of gratis en lange rij? De meeste
kinderen zouden kiezen voor een klein bedrag (€0,50 of €1,00) betalen.

5)

Kinderboekenweek
Hebben jullie tips en tops? Leuk dat er gastsprekers waren en het was
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leerzaam. Groep 8b heeft weinig gemerkt van de Kinderboekenweek. Ze
hadden graag wat meer gedaan. Idee: groep 8 mag voorlezen in de
onderbouw.
6)
Portfolio
Welke ideeën zijn uit de klas gekomen om het portfolio meer leven in te blazen
(vorig jaar besproken) Juf Marjolein en juf Debbie gaan alles op een rijtje zetten.
7)

Sluiting

Om 14.50 uur is de vergadering afgelopen.

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
Met meneer Armand in overleg om
een oplossing te vinden voor het
slechte zich op het digibord en een
begroting te maken.
Lijst maken met ideeën voor
portfolio.

Wie?
Luuk en Matthijs

Wanneer?
Voor 17-12

Juf Marjolein en juf
Debbie

Voor 17-12

Onderwerpen komende vergaderingen:
•
•

Hoe kunnen de klasgenoten hun vragen of mening doorgeven aan de
leerlingenraad?
Hoe willen we het portfolio (meer/beter) gaan gebruiken?

Komende vergaderingen:
17 december
18 februari
16 maart daltondag
25 maart
20 mei
8 juni
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