Leerlingenraad
Datum: 21-05-2022 14.00-14.45u
Voorzitter: Juf Marjolein
Notulist: Luuk
Locatie: Teamkamer
Aanwezig: Olivia, Meike, Quinty, Luuk, Matthijs, Floor, Lucas, Floris, Wout, Ise, Lieve
Finn, Luuk, Indi, Nando, Daan, juf Marjolein
Afwezig: juf Debbie, Julia, Sieb, Maartje (ivm schoolkamp)
1) Opening 14.00 uur
Welkom allemaal bij de vijfde vergadering van het jaar.

Speciaal welkom voor de leerlingen van groep 5. Floris Wout Ise Lieve Finn Luuk
Indi, Nando, Daan
2) Wie heeft er een korte vraag of mededeling?
Speciaal welkom voor de leerlingen van groep 5. Floris Wout Ise Lieve Finn Luuk
Indi, Nando, Daan
1) Wie heeft er een korte vraag of mededeling?
Kan er een plankje bij het duikelrek voor eten drinken,
• Middelste wc (groep 5-6) vies en kapot.
• Zelf bepalen om binnen of buiten of binnen te eten. Dan hou je meer pauzetijd
over.
Verstoppingen wc (6,7) verstopt en kraan wordt soms dicht gedraaid.
•
•

Terugkoppeling van het samenwerken tijdens Topontdekkers (groep7/8)
De leraren hadden al besloten om weer de klassen door elkaar te doen, maar zijn
dit vergeten door te geven aan de leerlingenraad.
Wil iedereen volgend schooljaar nog in de leerlingenraad blijven? Ja

3) Wat vond je van de Koningsspelen/sportdag?
-Leuke onderdelen, iedereen kwam aan de beurt
-Sportag en sponsorloop niet heel handig met elkaar omdat je snel door moest.
Weinig tijd om te eten, sponsorloop word je moe van en daarna meteen door is te zwaar,
-Beter op letten op eten en drinken niet iedereen pakte eerlijk. Sommigen pakten meer
pakjes.
Oplossing om te zorgen dat ieder kind 1 pakje pakt:
bonnetje om in te leveren voor eten en drinken,
per klas een kratje of tas met eten en drinken.
De leraren zeggen vooraf dat er 1 pakje per kind is en letten erop dat ze niet meer
pakken.
-Geld al bekend gemaakt en de bovenbouw had nog niet gelopen. Bovenbouw vond
dat niet heel leuk.
-Sportdag en koningsdag niet echt handig bij elkaar en spellen hetzelfde als vorig jaar.
Iedereen wil sportdag en koningsdag apart niet op dezelfde dag. Dan heb je 2 keer
plezier en minder haast op de dag.
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4) Kindrapport
We gaan deze vergadering in groepjes uiteen om te brainstormen over het
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?

Vorige vergadering al kort besproken met als uitkomst:
Plaatjes op school mogen uitprinten in kleur, 5 vragen niet zo leuk, cirkel wel leuk.
Er is een begin gemaakt met het bespreken.
Er is een begin gemaakt met dit in groepjes te bespreken. Volgende vergadering gaan
we verder.

5) Kiezen nieuwe leden
De leerlingen van groep 5 gaan terug naar de klas en de leerlingenraad kiest welke
leerlingen zij kiezen voor de leerlingenraad.
De nieuwe leden van groep 5A zijn: Nando en Indi. Van 5B zijn dit Ise en Wout.

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.

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?
• Zelf kiezen of je in je pauze eet of daarna tijdens voorlezen.
• Plankje / kistje voor je eten/drinken in de pauze.
• Plan bedenken voor vieze WC’s
Komende vergaderingen:
8 juni
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