Leerlingenraad
Datum: 11-12-2020 14.00-14.45u
Voorzitter: juf Debbie
Notulist: Julia
Locatie: teamkamer
Aanwezig: Camiel, Aniek, Max, Djefflin, Sieb, Julia, Olivia, Quinty, Meike, juf Debbie
Afwezig: Nanne (ziek), juf Marjolein
Notulen: Julia

1)

Opening

2)

Mededelingen

Juf Debbie geeft aan dat de leerlingenraad de laatste tijd minder actief is. Alleen tijdens
een vergadering leeft het echt. Waarom zit je eigenlijk in de leerlingenraad? Djefflin geeft
aan dat hij anderen wil helpen. Camiel wil de school mooier/beter maken. Aniek wil
discussiëren en overleggen met andere leerlingen.
We bespreken dat je dit soort dingen ook tussen de vergaderingen door kan blijven doen.
Wacht niet met actie ondernemen tot de volgende vergadering, maar zorg dat je gelijk
helpt en iets doet als er iet speelt in de groep.

3)

Nieuws uit de klas

Zijn er nog punten vanuit de groepen?
6/7a: jongenswc’s zijn smerig.
7b: regels schoolplein duidelijk onder het afdak.
6b: hoe staat het met het continurooster? Veel kinderen hebben kapotte laatjes, staand
les krijgen en werken.
8a: bij de nieuwe fietsenstalling staan veel ouders voor de opening, veiligheid voor de
school.
-We bespreken de wc’s vandaag.
-Quinty en Meike gaan langs meneer Wouter met de vraag over de laatjes.
-Regels schoolplein is een punt voor de volgende keer.
-Veiligheid voor de school, Camiel gaat langs juf Marja om dit aan te geven.

4)

Gordijnen in de klassen

We willen hiervoor eerst gaan onderzoeken wat het probleem precies is. In welke lokalen
kan je het niet goed zien? Waar in het lokaal is het precies.
Tekening eigen lokaal en 1 ander lokaal. Groep 3 t/m 5. 8b doet ook 3b. 8a doet 3a en
5a, 7b doet 4b, 6/7a doet 4a, 6b doet 5b. Sieb verzameld alle tekeningen en geeft ze
daarna aan juf Debbie of juf Marjolein.

5)

Wc’s

We bespreken alle mogelijke oplossingen. Prullenbakjes bij de meiden van de
bovenbouw, luchtverfrisser, regels duidelijk maken, naam opschrijven als je naar de wc
gaat. Wc’s per groep. Samen verantwoordelijk voor de schone wc’s (wc beurt).
Wat gaan we doen: Aniek vraagt via meneer Peter om prullenbakjes bij de groepen 7 en
8. Djefflin en Camiel gaan langs meneer Peter om te regelen dat de wc bij de groepen 8
gerepareerd kan worden. Iedereen bespreekt volgende week het punt ‘wc’s’ in de klas.
Samen met de klas ga je bepalen hoe jullie het probleem gaan oplossen. Je deelt de
oplossingen van je klas met iedereen door dit te mailen.
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6)

Leerlingenraad op takenblad?

De leerlingen van groep 6-7a, 7b en 8a geven aan dat dit nog niet op het takenblad
staat.
Hoe gaan we dit gebruiken? Acties die je moet doen schrijf je zelf op. Is er geen actie dan
gebruik je dit als moment om in de klas te vragen naar punten, dingen door te mailen
naar juf Debbie of juf Marjolein enz.

7)

Sluiting

Om 14.45 uur sluit juf Debbie de vergadering

8)

Overzicht vergaderingen/activiteiten leerlingenraad 2020-2021:

Nummer Datum

Onderwerp(en)

1

4 september 2020

Pestweek 21 t/m 25

2

25 september 2020

Pestweek en gordijnen

3

30 oktober 2020

4

4 november 2020

5

11 december 2020

6

22 januari 2021

7

12 maart 2021

Opendeurochtend 17 maart

8

17 maart 2021

Meedoen met opendeurochtend

9

16 april 2021

10

21 mei 2021

11

4 juni 2021

(2 weken ervoor verkiezing) Gr 5 leerlingen
mogen erbij komen. Daarna beslist de LR wie
de nieuwe leden worden.

12

9 juli 2021

Eerste punt is bedanken en afscheid groep 8leden en verder zonder gr 8 leden en met de
leden van groep 5.

Opendeurochtend 4 november
Meedoen met opendeurochtend

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
Leerlingenraad op takenblad
Langs meneer Wouter met de
vraag over de kapotte laatjes.
Tekening maken zicht op digibord
Inleveren bij Sieb
Sieb komt met de tekeningen naar
juf Marjolein of juf Debbie
In de klas gesprek houden over
wc’s. De uitkomst hiervan mailen
naar juf Debbie of juf Marjolein.
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Wie?
Juf Debbie
Quinty en Meike

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

Iedereen

z.s.m.

Sieb

z.s.m.

Iedereen

Voor de kerstvakantie
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