Datum: 11 januari 2019 14.00-14.45
Voorzitter: juf Marjolein / juf Debbie
Notulist:
Locatie:
Teamkamer
Aanwezig: Vera, Tobias, Kars, Anne, Imke, Aniek, Lode, Quincy, Cayenna, Sven, juf
Debbie,
juf
Marjolein,
juf
Karin
Afwezig: niemand
1)

Opening en welkom aan iedereen

We openen het nieuwe jaar met een drankje en een hapje. Proost!
In 2019 willen we met de leerlingenraad bereiken dat het schoolplein vernieuwd wordt.

2)

Stand van zaken/ korte punten:

Schoolpleincommissie
Hoe staat er ermee? Onze bevindingen zijn naar de commissie gestuurd. Zij gaan er mee
aan de slag.
Is een groot springkussen in de grond een idee? Dit is te groot en gaat op ons schoolplein
niet passen.
Juf Karin vertelt dat we bij de Jumbo 486 euro gespaard hebben. Het moet gebruikt
worden voor het schoolplein of knutselmateriaal.

De stellingen
De stellingen die wij bij de vorige vergadering bedacht hebben, zijn besproken in het
team. Zij dachten er hetzelfde over als de leerlingenraad.

Tostivrijdag

Hebben Tobias en Quincy dit voorstel gedaan bij Christian? Zo ja, Wat was zijn antwoord?
Dat er eigenlijk te veel kinderen zijn en dan moeten er heel veel tosti-ijzers zijn. Onze
ideeën: je kunt het splitsen, dus eerst de ene en dan de andere groep.
Aan Christian vragen of er geld is voor een tosti-ijzer. Dat er niet per se tosti's hoeven zijn.
Het kan ook iets anders zijn.

pennyboards/skateboards
Is er teruggekoppeld naar de klassen wat er in de leerlingenraad besproken is? De
werkgroep verkeer gaat op zoek naar de mogelijkheden voor een skateclinic. De
leerkrachten vertellen nog een keer in de klas wat de afspraken zijn. Lode vertelt het
nogmaals tijdens de weekopening. En als het niet werkt dan kunnen we afspreken dat het
bijvoorbeeld afgepakt wordt. Op papier zetten en dan in de klas hangen en in het
blaadje te zetren en dan weten de ouders het ook. Bij de ingang een verbodsbordje voor
het skaten.

3)

Nieuw: Schoolreisje voor groep 8 + kamp

Wat zijn voor- en nadelen om én een schoolreis én een schoolkamp te doen in groep 8?
Denk daar alvast over na. Wie gaat dit punt terugkoppelen naar groep 8? Moet dit ook in
de weekopening verteld worden en zo ja, wie doet dat dan?
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We willen dit omdat we schoolreisjes ook nog heel leuk vinden en dan missen we het. En
het hoeft niet zo groot. Dan moeten alleen ouders van groep 8 meer betalen. Het moet al
in het begin van het schooljaar in de schoolgids gezet worden. Het is ook heel veel werk
voor de juffen. Eerst aan de leerkracht vragen en dan pas aan de kinderen.

4)

Nieuw: Langer gymtijd + 5 tot 10 minuten langer pauze

Is het mogelijk om langer gymtijd te hebben en langere pauze? We pakken de
gymroosters en pauzeroosters erbij om te kijken of dit zou kunnen.
Dit punt bespreken we de volgende keer.

Gymtijden in gymzaal:
MAANDAG

DINSDA
G

WOENSDA
G
Klaarzetten:
Spel

Klaarzetten:
Toestellen
8.30 – 9.00u

***

9.00 - 9.45u

4/5a

9.45 - 10.30u

7b

10.30 - 11.15u

6/7a

11.15 - 12.00u

8b

13.15 – 14.00u

3b

14.00 – 14.45u

2/3a

14.45 - 15.30u

4b

Opruimen:

VRIJDAG

8.30 - 9.15

5b

LAVOOR

Klaarzetten:
ochtend spel
Middag toestel
08.20 – 09.00u

9.15 - 10.00

4b

LAVOOR

09.00 – 09.45u

6/7a

10.00- 10.45

LAVOOR

09.45 - 10.30u

8b

10.45-11.30

4/5
a
6b

LAVOOR

10.30 - 11.15u

2/3a

11.30- 12.15

8a

LAVOOR

11.15 - 12.00u

3b

LAVOO
R

LAVOOR

13.15 - 14.00u

6b

LAVOO
R
LAVOO
R

LAVOOR

14.00 – 14.45u

5b

LAVOOR

14.45 - 15.30u

8a

LAVOO
R
LAVOO
R
LAVOO
R
LAVOO
R
LAVOO
R

11414.0001
4.00u

DONDERDA
G
Klaarzetten:

Opruimen:

Opruimen:

7b

Opruimen:

BUITENSPELEN
9.00-10.00 u kleutergroepen
10:00 – 10:15u groepen 5-6
10:15 – 10:30u groepen 3-4
10:30 – 10:45u groepen 7-8
11.00-12.00 kleutergroepen

5)

Nieuw: Weekopening

Hoe vinden jullie de weekopening verlopen? Zijn er dingen die jullie anders zouden willen
doen?
De volgende weekopening proberen we uit hoe het is als alle kinderen op de grond
zitten. Groep 8 blijft op de trap. We zijn bang dat sommige kinderen het niet kunnen zien.
Dat er misschien sommige kinderen gaan staan. Kleinere kinderen in de groep vooraan en
de langste achteraan. Opdracht om te kijken hoe we het vinden gaan.

6)

Nieuw: Afval ophalen voor het goede doel (punt komt van Vera)

Plasticflessen op halen voor een goed doel. Voor het statiegeld. Een heitje voor een
karweitje. Vera stuur de website door, zodat we die kunnen bekijken.

7)

Sluiting

Om 14.45 uur sluiten juf Marjolein en juf Debbie de vergadering
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Volgende teamvergaderingen / activiteiten:
22 februari 2019
Woensdag 20 maart nationale daltondag en opendeurochtend > delegatie v d leerlingenraad
aanwezig
5 april 2019
17 mei 2019
14 juni 2019 > afscheid van raadsleden groep 8 > verwelkomen nieuwe leden

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
Vragen aan Christian of tostivrijdag
Plakbandresten in wc’s verwijderen
met sticker-verwijderaar.
Lode vertelt de afspraken
skateboarden tijdens de
weekopening
Kinderen groep 8 voorstel
schoolreisje aan juffen doen
Verbodsbordje maken steppen
Website afval actie doorsturen
Website Jumbo doorsturen

Wie?
Quincy en Tobias
Tobias met hulp van ..

Wanneer?
z.s.m.
z.s.m.

Lode

14 januari 2019

Leerlingen groep 8

z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.

Nadenken over goede doel

Sven en Cayenna
Vera
Juf Marjolein en juf
Debbie
Allen

Stepbeleid in de klas vertellen

Alle leerkrachten
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Voor volgende
vergadering
z.s.m.
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