Leerlingenraad
Datum: 12-03-2021 13.00-13.45u
Voorzitter: juf Debbie
Notulist: juf Marjolein
Locatie: aula
Aanwezig: Camiel, Aniek, Max, Djefflin, Sieb, Nanne, Julia, Olivia, Quinty, Meike, juf Debbie
Afwezig: Juf Marjolein
Notulen: juf Debbie

1)

Opening

2)

Mededelingen

-Juf Marja vraagt of we in de klassen eens kunnen bespreken hoe we het afval op het
schoolplein ( in de tuintjes) tegen kunnen gaan. Iedereen bespreekt dit in de klas de
ideeën worden verzameld.
-Juf Judith heeft samen met juf Daisy nieuwe boeken gekocht voor de bieb:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 nieuwe titels van dagboek van een muts
de eilandenruzie
de gorgels
er was eens
3 keer het leven van een loser
2 keer mees kees
in het spoor van de legende (van Joost)
logboek van Theo Thorbecke
niek de groot
superjuffie in de jungle

-Op de actielijst stond ‘langs meneer Wouter gaan om te vragen wanneer de kapotte
laadjes vervangen gaan worden’. Dit kon niet meer nagevraagd worden, maar we
weten nu van juf Karin dat in 2021 twee lokalen nieuw meubilair krijgen.
De leerlingen van de leerlingenraad vinden het dan logisch dat de lokalen van meneer
Wouter en meneer Armand aan de beurt zijn (dan ga je het rijtje af). Ook vinden zij het
het beste en mooiste om hetzelfde meubilair te kiezen. De leerlingen uit groep 6-7 en 7b
geven aan het meubilair heel fijn te vinden. Ook de cirkel werkt heel fijn.
De leden van de leerlingenraad hadden in de aula ook de nieuwe stoelen zien staan. Zij
vinden de zwarte het beste zitten. Qua kleur vindt Sieb groen het beste bij de school
passen.

3)

Nieuws vanuit de klas

Hoe gaat het in de klassen?
-groepen 8 hebben een leuke activiteit vandaag ‘ei van de reling’. Aan de hand hiervan
komt wel naar voren dat de meeste leerlingen het erg jammer vinden om tijdens een
leerlingenraad dit soort leuke activiteiten en/of tekenen/knutselen altijd te moeten missen.
De kinderen gaat aan de leerkrachten vragen of hier rekening meegehouden kan
worden de komende keren.
-in groep 7b is er nu steeds een groepje van de week. Dit kan je worden door smiley’s te
verdienen. Dit doe je door bijvoorbeeld netjes te werken. De kinderen vinden dit heel leuk.
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Sieb geeft aan dat er veel koptelefoons kapot zijn. Dit is ook zo bij de groepen 8. Quinty
geeft hierbij de tip om de koptelefoon aan de buis onder het tafelblad te hangen van je
eigen tafel. Dit doet groep 6b nu en werkt heel fijn.
-6-7a speelt regelmatig een spelletje in de klas, dit vinden ze erg leuk als onderbreking.
Twee leerlingen leren thuis Russisch en leren dit soms ook een beetje aan de klas.
-in groep 6b loopt het even niet zo lekker bij het spelen in de Pannakooi. Samen met de
juf zijn ze hiermee bezig en extra op aan het letten.

4)

Coronamaatregelen op De Wingerd

Hoe gaat dit in de klas? Is het werkbaar?
Op zich gaat het allemaal goed. Iedereen vindt het wel erg jammer dat er niet gelopen
mag worden door de klas. Dit zijn we zo gewend.

5)

Mogelijkheden activiteiten leerlingenraad

We brainstormen over wat wel nu wel kunnen als leerlingenraad. Alle activiteiten buiten
de klas zijn niet mogelijk.
Aniek heeft het idee om soms te videobellen met een andere groep. Misschien kunnen
we dan samenwerken met bijvoorbeeld Topondernemers.
We missen de weekopening. De leerlingenraad zou het leuk vinden om digitale
weekopeningen te hebben. We gaan zelf de eerste maken.

6)

Sluiting

Om 13.45 uur sluit juf Debbie de vergadering

7)

Overzicht vergaderingen/activiteiten leerlingenraad 2020-2021:

Nummer Datum
9

16 april 2021

10

21 mei 2021

Onderwerp(en)

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.

Actie/afsprakenlijst vergadering:
Actie
Overleggen in de klas ideeën
schone tuin zonder afval
Tekening maken zicht op digibord
Meenemen op 12 maart
Weekopening maken
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Wie?
Iedereen

Wanneer?
z.s.m.

Groep 7b, 8a, 8b, 6b

Voor 19 maart

iedereen

z.s.m.
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Vragen voor reparatie wc bij 8a
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Juf Debbie

z.s.m.
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