Aanwezig:
Nanne, Julia,
Vera, Camiel,
Kars, Jesse, Imke,
Aniek, juf Amber
, juf Marjolein

Leerlingenraad
Datum: 13-03-2020 14.00-14.45u
Voorzitter: juf Marjolein / juf Amber
Notulist:
Locatie: teamkamer

Afwezig: Sieb
Notulen: Julia en Nanne

1)

Opening en welkom aan iedereen

2)

Mededelingen
•

3)

Uitvoering taken van de actielijst
•
•
•

4)

De brieven van de ideeënbus groep 6b zijn spoorloos verdwenen.

Regels pannaveld: juf Lianne gaat 3 verschillende regels maken voor het pannaveld
(onderbouw, middenbouw, bovenbouw). De regels van de bovenbouw zijn aan juf Lianne
gegeven. De regels van de middenbouw zijn nog niet bekend.
Boeken schoolbieb uitzoeken: Nanne, Sieb en Julia hebben dit gedaan dus kan van de
actielijst af
Alarmhelm maken voor juf Brenda: Jesse heeft een prachtige helm met zwaailamp voor juf
Brenda gemaakt. Ze heeft hem op een vrijdagmiddag gekregen.

Drama als vak op school: we vinden het leuk, stukje ontspanning en zelfvertrouwen.
Als je hebt ontspannen kan je je beter concentreren. Het kan helpen als vak bij
sociale vaardigheden. Een keer in 3 weken in plaats van knutselen. Misschien bij
taalles. Als er tijd over is of i.p.v. tv kijken. Maar wanneer plan je dat in? Brief aan juf
Karin.
Wij vinden alle vakken (drama, knutselen, techniek, muziek) even belangrijk. Er
worden nu weinig dramalessen gegeven.

5)

Sociale vaardigheden vast op het rooster

6)

Computers afsluiten en achterlaten

Julia: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen de computers netjes afsluit en achterlaat? Zelf
de computer netjes afsluiten! Vragen aan kinderen in de klas wat zij vinden. Dit bespreken in de
klas en met de leerkracht.

7)

Sluiting

Om 14.30 uur sluiten juf Marjolein en juf Debbie de vergadering

8)

Volgende teamvergaderingen / activiteiten:

18 maart > opendeurochtend
8 mei >Boeken: Aan klas vragen welke titels leuk zijn voor schoolbieb, Kiss And Ride Strook, Regels
Regels pannaveld Middenbouw en regels nestschommel.
19 juni

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
In klas vertellen wat besproken is
In klas vragen wat de klas wil
bespreken
1/2

Wie?
iedereen
iedereen

Wanneer?
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Regels pannaveld
Komt de kiss and ride strook er?
Vraag aan juf Marja
Brief schrijven aan juf Karin over de
dramalessen.
Netjes achterlaten computers.
Vraag in de klas hoe we hiervoor
kunnen zorgen.

2/2

Jesse + Kars
Vragen aan juf Lianne
Kars

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

Julia, Nanne, Camiel en
Jesse.
iedereen

Na de vergadering op
13-3
Voor 8 mei

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

