Leerlingenraad
Datum: 13-12-2019 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: Julia

1)

Opening en welkom aan iedereen

2)

Mededelingen

Korte punten
1) Klapdeuren stand van zaken.
Julia en Nanne gaan nog een keer vragen aan juf Karin.
2) 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.
Gr 6b: wordt meteen besproken en het gaat goed.
Gr 7/8: kunnen niet nabespreken, omdat ze gym hebben gaan het op een andere
dag doen.
Gr 7b: wordt ook meteen besproken en gaat goed. Ze hebben veel ideeën en
meningen.
Gr 5/6a: wordt ook meteen besproken. Ze hebben veel ideeën.
3) Toezicht pauzes en pannaveld: Dit moet nog in het leerkrachtenteam besproken
worden. Hebben Jesse en Kars het bordje met regels al aan juf Lianne gevraagd?
Jesse en Kars hebben het nog niet gevraagd.
Regels afspreken en wie wanneer in het pannaveld mag. Voor elke groep verschillend.
4) Afval op het schoolplein. Ligt er nu minder afval op het schoolplein nu er een extra
prullenbak op het plein staat? Is de PowerPoint over afval gemaakt door Nanne en
Aniek? Is het tijdens de weekopening besproken?
De extra prullenbak werkt al goed. We gaan op 27 januari presenteren bij de
weekopening. Aniek en Nanne maken de PowerPoint af.
5) Boeken bieb: er zijn nieuwe boeken binnen gekomen. Leerlingenraad gaat helpen
met de boeken uitzoeken. Welke kunnen weg en welke kunnen bewaard worden.
Juf Debbie gaat met juf Judith afspreken wanneer.

3)

Visitatiecommissie

Wat vond de leerlingenraad van het bezoek van de visitatiecommissie?
Iedereen vertelt wat ze ervan vonden.
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4)

Verkeer om de school

Hoe staat het daarmee? Is er verandering na de controle? Wat kunnen kinderen zelf doen
om het verkeer veiliger te maken?
Schoolroute wordt beter gevolgd. Het liefst iedere dag controle. Er komt misschien een kiss
en ride. Mensen parkeren beter in de vakken. Kars vraagt aan juf Marja of er een bord kiss
en ride komt.

5)

Punten die vanuit de klassen komen

We gaan eerst na welke punten er zijn en bepalen dan welke we nu en welke we een
ander keer bespreken.
Sieb: wc gaat uit proberen of een briefje met regels werkt. Bij gr 7b de rechtse jongens wc
trekt niet goed door. De juffen gaan tegen meneer Peter zeggen.

6)

Sluiting

Om 14.45 uur sluiten juf Marjolein en juf Debbie de vergadering

7)

Volgende teamvergaderingen / activiteiten:

7 februari
-Stoelen terug bij weekopening, klassenhulpjes kunnen meehelpen.
-Schoolvoetbal ook voor gr 6
-Drama als vak op school
-Sociale vaardigheden vast op het rooster
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

Schoolvoetbal voor gr 6

Nanne + Sieb

Blaadje voor in de WC van gr 5b/6b

Sieb

Voor volgende
vergadering.

Voorstellen aan men Peter: Hulpjes
gr 5 t/m 8 helpen mee met
klaarzetten vd stoelen voor
weekopening.
Komt de kiss and ride strook er?
Vraag aan juf Marja

Aniek en Imke

Voor volgende
vergadering.

Kars

Voor volgende
vergadering.
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Voor volgende
vergadering.
Voor de weekopening
van groep 7b
Voor volgende
vergadering.

o.d.b.s. De Wingerd - Roosendaal

Wc gr 7b repareren door men
Peter?

Juf Debbie en juf
Marjolein

Voor volgende
vergadering.

Afspraak maken met juf Judith voor
boeken uitzoeken.

Juf Debbie

Voor volgende
vergadering.
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