Leerlingenraad
Datum: 25-03-2022 14.00-14.45u
Voorzitter: Juf Marjolein
Notulist: Maartje (volgende vergadering: …..)
Locatie: Teamkamer
Aanwezig: Julia, Sieb, Olivia, Meike, Quinty, Maartje, Luuk, Matthijs, Floor, Lucas, juf
Debbie, Juf Marjolein
Afwezig: juf Debbie i.v.m. lesgeven, Matthijs (ziek)
1)
Opening 14.00 uur
Welkom allemaal bij de vierde vergadering van het jaar.
2)

Mededelingen/Korte vragen
•

Wie heeft er een korte vraag of mededeling?

•

Floor: Theedoek/doekje naast duikelrek als het regent?
Antwoord Dat mag je zelf met je klas regelen.

•

Klassen wel of niet mixen met topontdekkers?
Dit is nagevraagd in de klassen. De meerderheid wil niet de klassen mixen
met topontdekkers maar als je als kind het aangeeft dan mag je wel
samenwerken met anderen klassen

•

Regels pannaveld: Groep 7 kan vaak niet in pannaveld. Zij willen graag
dagen afspreken voor welke groep op welke dag in pannaveld mag. De
groepen 5 en 6 doen dit al en dat werkt goed.
Juf Marjolein geeft deze wens door aan de leerkrachten zodat zij daarover
na kunnen denken.

3)
Evaluatie: 16 maart nationale daltondag / opendeurdag.
Hoe is de opendeurochtend verlopen? Iedereen vond het leuk om te doen.
Wat gaan we volgend jaar weer of juist niet doen?
Doen:
Vertellen wat op het geheugenbriefje staat.
Gymzaal laten zien,
2 startpunten en 2 routes maken,
Meer reclame voor maken, want het was heel rustig nu.
Veel over de kleuters vertellen, veel ouders willen dit weten.
Peutergroep laten zien
Drinken voor de leerlingenraad
Vertel je eigen mening. Ouders vroegen veel over wat wij zelf vonden.
Niet doen:
niet gelijk met verkiezingen
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niet door elkaar lopen met de routes,
4)
Reclamefilm over De Wingerd
Als je een kort reclamefilmpje zou maken over De Wingerd, wat moet daarin te
zien zijn? Zou je eraan mee willen werken?
Beschrijf de school in korte zinnen. (Quotes)
Hoelang moet deze duren denk je? 3-5 minuten
Lucas: Net als een centre parcs filmpje, dan zie je ook alles in korte tijd.
Wat moet er in de film te zien zijn?
Alsof je een rondleiding doet,
schoolplein, buitenspelen
foto van alle kinderen van de hele school,
Pluswerk, Spaans en RT,
kunstwerken,
Daltononderwijs, kinderen (samen)werken, takenblad
buitenspelen,
eigen gymzaal,
Het wingerdteam (warm, modern, gezellig, niet chagrijnig), teamkamer,
topontdekkers, drama, muziek,
Takenblad
Pesten wordt goed besproken
Wie zou er een rol willen hebben? Bijv in beeld komen of inspreken met je stem.
Floor, Lucas, Sieb, Maartje, Meike, Quinty, Olivia willen wel.
Luuk en Julia willen niet.
Matthijs moeten we nog vragen.
5)

Kindrapport

Wat vinden we goed aan het kindrapport.
Wat zou je anders willen?
Wat zou je willen toevoegen?
Vertelt het rapport iets over jouw daltonontwikkeling?
Plaatjes op school mogen uitprinten in kleur, 5 vragen niet zo leuk, cirkel wel leuk.
Volgende keer doen we een werkvergadering over het kindrapport.

6)
Sluiting
Om 14.45 uur is de vergadering afgelopen.
Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie

Wie?

Wanneer?

Vragen aan leerkrachten gr 7-8 of
het pannaveld verdeeld kan
worden van dag te dag.

Juf Marjolein

25 maart

Vraag in de klas of alle kinderen
liever in de klas werken met
topontdekkers.

Juf Marjolein geeft dit
door aan de
leerkrachten

Voor de volgende
vergadering.
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Oefen het rondje voor de
rondleiding. Vraag eerst aan de
leerkracht en maak
aantekeningen
Bespreken zicht op het digibord
met juf Karin
Bespreken zicht op het digibord
aan meneer Armand.
Aan juf karin vragen hoe het met
het continurooster zit.
Vraag in de klas aan meneer
Joost of de klas met schoolfruit
mee gaat doen.

Iedereen

Voor 16 maart

Juf Debbie

Voor 19-9

Mathijs en Luuk

Voor 17 december

Julia en Olivia

Voor volgende
vergadering
Voor 17 december

Mathijs + Luuk

Onderwerpen komende vergaderingen:
• Hoe kan je leuk buitenspel krijgen en pannaveld eerlijk verdelen?
• Hoe kunnen de klasgenoten hun vragen of mening doorgeven aan de
leerlingenraad?
• Kindrapport
Komende vergaderingen:
20 mei
8 juni
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