Datum: 22 februari 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
Marjolein
Afwezig: juf Debbie
1)

Opening en welkom aan iedereen.

2)

Stand van zaken/ korte punten:

We gaan de actiepunten na. Zijn alle actiepunten uitgevoerd en wat moet nog gedaan
worden?
Tostivrijdag: Christian wil dit wel doen. Dan iedere vrijdag een andere groep aan de beurt.
Er moeten tosti-ijzers gekocht worden. Drie? De moeder van Anne kan misschien met
korting kopen. Dit gaat Anne aan haar moeder vragen en geeft dit aan juf Marjolein
door.
Verwijderen plakband: juf Marjolein haalt op een vrijdagmiddag Tobias en Kars uit de klas
om dit te gaan doen.
Skaten op het schoolplein: we zien voor en na schooltijd kinderen op pennyboards., maar
dat doen ze niet op het schoolplein. De afspraak is dat ze niet in de school mogen liggen
maar in de fietsenstalling. De leerlingenraad wil dat we ons aan deze regels houden.
Afgesproken: Tijdens de eerste weekopening na de carnavalsvakantie herhalen we dat er
op het plein niet geskatet of geboard mag worden en dat die spullen niet in de school
mogen liggen. Sven, Kars en Tobias gaan dit vertellen tijdens de weekopening
Als we ze wel zien liggen, mogen de leden van de leerlingenraad deze in de
fietsenstalling leggen. Juf Marjolein zet dit ook in het blaadje zodat de ouders dit ook
weten. Ze gaat het ook delen met alle leerkrachten.

3)

Nieuw: Weekopening

Hoe vinden jullie de weekopening “nieuwe stijl” verlopen? Zijn er dingen die jullie anders
zouden willen doen? Dit punt hebben we niet kunnen bespreken. Juf Marjolein gaat een
extra vergadering proberen in te plannen in maart. Zodat we alle punten kunnen
bespreken.

4)

Schoolplein

Juf Karin vertelde tijdens de vorige vergadering dat we bij de Jumbo 486 euro gespaard
hebben. Het moet gebruikt worden voor het schoolplein of knutselmateriaal. We hebben
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samen goed bekeken welke spullen we wilden kopen en we hebben samen een besluit
genomen.
Wij hebben de spullen hieronder besteld:

5)

Goede doel

Welke goede doel willen wij hebben dit jaar? Wat is belangrijk aan een goed doel?
Moet het dicht bij huis zijn? Moet het over kinderen gaan? Moet het een grote organisatie
of juist een kleine zijn? Wat kunnen we doen om geld in te zamelen
Plasticflessen op halen voor een goed doel. Voor het statiegeld. Een heitje voor een
karweitje. Vera heeft de website doorgestuurd, zodat we die kunnen bekijken.
Denk allemaal na over welke goede doel we geld willen geven dit jaar. Geef dit door
aan juf Marjolein (Mailen!!!)

6)

Sluiting

Om 14.45 uur sluit juf Marjolein de vergadering

Agendapunten die nog op in de wacht staan:

-langere pauze’s / gymtijden
-meer groen in de school (punt van Kars)
- pesten (punt van Lode > hij maakt zich zorgen over pestgedrag dat hij ziet)

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
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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
Nadenken over goede doel
Stepbeleid en gevolgen (dat wij
stepjes enzo in de fietsenstalling
leggen)
Vragen of tostijzers met korting
gekocht kunnen worden
Het gekochte materiaal van jumbo
aan alle kinderen laten zien
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Wie?
Quincy en Tobias
Tobias met hulp van
Kars
Lode

Wanneer?
loopt
z.s.m.

Leerlingen groep 8

z.s.m.

Sven en Cayenna
Vera
Juf Marjolein en juf
Debbie
Allen

GEDAAN
z.s.m.
GEDAAN

14 januari 2019
GEDAAN

Voor volgende
vergadering
Eerste weekopening
na carnavalsvakantie

Sven, Kars en Tobias
Anne aan haar moeder

Z.s.m.

Hele leerlingenraad

Eerste weekopening
na de
carnavalsvakantie.
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