Agenda + notulen leerlingenraad van 8 febr. 2018

Onderwerp
Opening
Mededelingen

Inhoud
Er komen veel ideeën vanuit de bovenbouw.

-

Verslag
vorige keer

Zijn er op- aanmerkingen op de notulen?
Hoe ging het informeren in de groepen?

Er komt meer uit de klassenvergadering
in de bovenbouw dan uit de onderbouw.
Het is spannend om in groep 7&8 te
spreken.
Omgang met de materialen is een
aandachtspunt. Ook zeepblokken gaan
verdwijnen (1 keer pompen bij de
pompjes is de afspraak)
De kleuren moeten rustig zijn i.v.m
afleiding. Voorstel van de leerlingenraad
is 1 muur in het klaslokaal verven.
Er zijn al afbeeldingen uitgezocht.
Volgende stap: verf bestellen (wellicht
een idee voor NL doet?)
De wc’s zijn vaak vies en afgelopen week
is er in de prullenbak geplast.
Maatjes wordt niet ervaren als prettig in
groep 7&8. In groep 5&6 tijdens de CITO
niet daarna wel voortzetten. We vinden
het niet fijn, maar we snappen wel
waarom.
Leerlingenraad geeft aan dat het
vervelend is dat sommige leerlingen niet
een maatje hoeven en de anderen wel.

Punten
leerlingenraad/
Klassenvergadering

Punten team

Besluit

Welkom heten van de leerlingen.

-

Zeepblokken i.p.v pompjes.

-

Het verven van de muren in de klassen.

-

Actie hinkelblokken op het plein.

-

Wc gebruik bovenbouw:

Wie voert uit?
Voorzitter leerlingenraad.

Leerlingen van de leerlingenraad.
Gaby bespreekt dit met meester AnneJan.
Leerlingenraad deelt dit in de klassen.

Juf Gaby overlegt dit met juf Jolanda.

Juf Gaby overlegt met juf Jolanda en
meester Michel.

Juf Gaby bespreekt dit met de betrokken
leerkrachten.

-

Post uit de
brievenbus
Website/ mijn
school
Actiepunten
Rondvraag
Nieuwe
datum
Sluiting

Koningsspelen:

1: wc borstel
2: schoolbreed een dag vol activiteiten binnen
een thema
3: wc meisjes (l) 7&8 jongens midden, jongens
5&6 (r)

Ideeën: route door het dorp met
sportactiviteiten, stormbaan,
speurtocht, estafette met materialen,
tikspelen.
Omgang materialen is een
aandachtspunt.

Juf Gaby deelt dit met de organisatie
van de Koningsspelen.

2: dit wordt in het team besproken.
Leerlingenraad steunt dit idee.
Notulen worden geplaatst op de
website.

3: Gylene en Birke overleggen met
Meester Anne-Jan en juf Janneke.
Juf Gaby levert dit uiterlijk 13 februari
aan bij juf Jolanda.

1. Ideeën delen Koningsspelen
2. Verf voor het schoolplein aanschaffen
3.
Gylene geeft aan dat ze graag wil starten met het
maken van de agenda.
Punten op de volgende agenda:
1. Portfolio
2.
3.
Wat vond je van de vergadering? Wat ging er
goed en wat moeten we met elkaar beter/anders
doen?
Wat vond je van je eigen rol vandaag?

Gylene maakt de agenda samen met juf
Gaby voor de volgende vergadering.
Donderdag 15 maart 2018 bijeenkomst
12.15 uur.
(maandag 12 maart klassenvergadering
voor ideeën en bespreekpunten)
Veel besproken en goede aantekeningen
gemaakt. Volgende bijeenkomst starten
met een schrift.

Na de voorjaarsvakantie plannen Gylene
en juf Gaby een afspraak.
Groep 7&8: Luca/ Gylene
Groep 5&6: Birke
Groep 3&4: Lars
Groep 1&2: Ypie

