Agenda + notulen leerlingenraad van 15 maart 2018

Onderwerp
Opening
Mededelingen

Inhoud

Actie

Klassenvergadering van afgelopen maandag is
niet door alle leerlingen van de leerlingenraad
gedaan.
De notulen zijn wel besproken in de klassen en
er is gesproken over het portfolio.

De leerlingen noteren de datum van de
volgende klassenvergadering en de
vergadering van de leerlingenraad in
het schrift.

Verslag
vorige keer
Punten
leerlingenraad/
klassenvergadering

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

Notulen zijn akkoord.

Groep 1&2: leerlingen kunnen nog niet veel
vertellen over het portfolio. Leerlingenraad
kreeg geen antwoord op de vragen
Groep 3&4: ervaringen zijn positief. Ze konden
niet aangeven wat er nog beter zou kunnen.
Groep 5&6: meer dan de helft van de leerlingen
vindt het portfolio niet leuk:
- sommige opdrachten zijn onduidelijk
- teveel opdrachten om te doen, omdat je het
zelf moet doen. Voorkeur voor oude rapport.
Groep 7&8: zelfportret wordt te vaak herhaald.
De rest was positief, omdat het vanuit jezelf is en
je er zelf invloed op hebt.

Punten uit de groepen worden
meegenomen in de teamvergadering.

Juf Gaby

Leerlingen groep 5 t/m 8 zijn blij met de indeling
van de wc's.

Er komt een poster op de deur, zodat
het nog duidelijker is (meisjes/jongens

Gylene maakt de poster op de
computer (3). Vrijdag 23 maart klaar.

Welkom heten van de leerlingen.

Wie voert uit?
Voorzitter leerlingenraad.
Leerlingen van de leerlingenraad

Punten team

Post uit de
brievenbus

Leerlingenraad geeft aan dat het leuk zou zijn
wanneer je een dag voor de vakantie een
speciale lunch mee mag nemen.
MI:
Veel nieuwe informatie, misschien te moeilijk
voor de onderbouw. Er is wel een beeld van de
verschillende intelligenties. De opdrachten zien
er leuk uit. Enthousiast om te starten as. vrijdag.
Open dag:
Leerlingenraad tevreden. Sommige proefjes
waren nog onduidelijk.
Veiligheid om school:
Auto's staan nog steeds voor de school. Tijdens
haal- en brengtijden geen auto's voor school.
Ideeën: bord maken, weg afzetten met
pionnen. Leerlingenraad aanwezig op de straat
tijdens haal- en brengtijden.

1: aanschaf van een voetbal voor de pannakooi
2: aanschaf nieuw tosti apparaat
3:

Website/ mijn
school
Actiepunten

5&6/jongens 7&8).
Voortzetten van de regel.

Gylene vraagt meester of ze hier tijd
voor kan krijgen.

Eerst overleggen binnen het team.

Juf Gaby

Leerlingenraad vraagt in de groepen
naar de eerste ervaringen met de MI
kast.

Leerlingenraad.

Leerlingenraad vraagt in de groepen
naar de ervaringen van de open dag.
Tops en Tips voor volgend schooljaar.

Leerlingen

Juf Gaby overlegt dit met het team op
dinsdag 3 april.

Juf Gaby

Besluit:
1: leerlingenraad vindt dit niet nodig, er
is een voetbal aanwezig.
2: eerst Michel naar laten kijken, anders
vervolgactie.
Notulen worden geplaatst op de
website.

1. Gylene maakt de posters voor de wc.
2. Lars overlegt met meester Michel (tosti
apparaat)
3.

Lars gaat woensdag overleggen met
meester Michel.
Juf Gaby mailt dit rond naar het team.
Notulen worden 22 maart op de
website geplaatst.

Rondvraag

Gylene geeft aan dat ze graag wil starten met
het maken van de agenda.

Nieuwe
datum

Punten op de volgende agenda:
1. MI (uitkomst groepen)
2. Speciale lunch
3. Veiligheid om school
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?
Luca geeft aan dat hij het niet leuk vond, omdat
hij geen informatie uit de klassenvergadering
heeft (vergeten).

Sluiting

Gylene maakt de agenda samen met juf
Gaby op woensdag 11 april om 14.00
uur.
Donderdag 12 april 2018 bijeenkomst
12.15 uur.
(maandag 9 april klassenvergadering
voor ideeën en bespreekpunten)
Gylene leegt de brievenbus op de dag
van de vergadering.

Juf Gaby en Gylene

Groep 7&8: Luca/ Gylene
Groep 5&6: Birke
Groep 3&4: Lars
Groep 1&2: Ypie

