Leerlingenraad
Datum: 7-02-2020 14.00-14.30u
Voorzitter: juf Marjolein
Notulist: juf Debbie
Locatie: teamkamer

1)

Aanwezig: Nanne, Sieb, Julia, Vera,
Tobias, Kars, Jesse, Imke, Aniek, juf Debbie, juf Marjolein, (mogelijke nieuwe leden Robbe,
Wouter en Camiel)
Afwezig:
Notulen: Julia

1)

Opening en welkom aan iedereen

2)

Mededelingen
•
•

3)

Tobias neemt afscheid van de leerlingenraad. Hij licht dit kort toe.
Robbe, Wouter en Camiel komen kijken. Zij willen graag in de leerlingenraad i.p.v.
Tobias. Zij zijn door de klas gekozen als beste kandidaten. De leerlingenraad kiest
vandaag na afloop wie het gaat worden.

Uitvoering taken van de actielijst
•

•
•
•
•
•
•

Brandweer is in het gebouw komen kijken en er zijn veel dingen niet goed. Er moet
een heel plan komen, hier kan wellicht ook het punt klapdeuren meegenomen
worden. Iedereen moet in de klas even terugkoppelen dat er geen deurdrangers
kunnen komen en dat iedereen voorzichtig moet zijn.
Volgende week hebben Jesse en Kars de regels voor het pannaveld op een rijtje
en bij juf Lianne afgegeven zijn.
Een hele mooie ppt gemaakt door Aniek en Nanne over afval.
Groep 6b wilde graag meedoen met het schoolvoetbaltoernooi. Dit kan helaas
niet omdat groep 8 gewoon meedoet.
Stoelen tijdens de weekopening. De tijd die het kost weegt niet op tegen de tijd
dat de kinderen even op de grond moeten zitten.
Kars gaat nog een keer navragen of er een kiss & ride strook kan komen.
Vera, Sieb, Nanne en Julia gaan op maandag een keer oude boeken uitzoeken in
de bieb.
Buitenspeelmateriaal

Er wordt slordig om gegaan met het buitenspeelmateriaal.
De spullen uit de bak zijn voor in de kleine pauze. Niet voor de BSO en TSO.
Spullen die kapot zijn of niet compleet uit de bak halen.
Pingpongballetjes zijn kapot. Wellicht is er geld om een aantal nieuwe aan te schaffen.

4)

Keuze nieuw lid leerlingenraad vanuit groep 7b.

De leden van de leerlingenraad maken de keuze dat Camiel in de leerlingenraad mag.
Wouter zien ze echt als klassenvertegenwoordiger. Zo kan hij Vera en Camiel assisteren.

5)

Sluiting

Om 14.30 uur sluiten juf Marjolein en juf Debbie de vergadering
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6)

Volgende teamvergaderingen / activiteiten:

13 maart
-Drama als vak op school
-Sociale vaardigheden vast op het rooster
13 maart
18 maart > opendeurochtend
8 mei
19 juni

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
In klas vertellen wat besproken is
In klas vragen wat de klas wil
bespreken
Regels pannaveld
Komt de kiss and ride strook er?
Vraag aan juf Marja
Aan juf Judith doorgeven welke
dag ze boeken uit gaan zoeken.
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Wie?
iedereen
iedereen

Wanneer?

Jesse + Kars
Vragen aan juf Lianne
Kars

In de week van 10-2 is
dit gedaan.
Voor volgende
vergadering.

Julia, Nanne, Vera en
Sieb

Voor volgende
vergadering.
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