Notulen Leerlingenraad
12 november 2019
Locatie: teamkamer
Tijd: 0845 – 0945
Afwezig: Britt
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Voorstel rondje
Rol verdeling in de LLR:
Voorzitter: Floortje
Vice Voorzitter: Donna
Notulist: Houda
Postbode: Efsa en Milou
Communicatie: Bente
Overblijfwerkgroep: Senn (6D), Houda (7B) en Donna (8C)
PR
We willen graag een goed aanspreekpunt zijn voor álle leerlingen van onze school (en natuurlijk
ook voor ouders en leerkrachten). We hebben een plan gemaakt. We willen graag op vaste
middagen op een centrale en herkenbare plek gaan zitten zodat iedereen welkom is om in
gesprek te gaan met de leden van de leerlingenraad.
Wat hebben we nodig?
Locatie: podium ruimte
Herkenbaarheid: Polo's laten maken voor de LLR
PR: posters maken, vermelding Koolblaadje en beeldschermen
Hierbij verdwijnt gelijk de ideeën bus. We willen graag inzetten op het in gesprek gaan met
elkaar onze fijne school.
Anne gaat samen met de Voorzitter en Vice voorzitter het plan verder uitwerken
Rondje, wat speelt er in de groep?
Bente:Ggraag een plan maken voor het overmatige gebruik van de drink pakjes op school (Bente
maakt voor de volgende vergadering hier een presentatie over)
Houda: Pestschriftje voor de groepen maken (komt de volgende vergadering terug)
Juliette: De zeep is niet zo lekker in de wc (komt de volgende vergadering terug, Juliette bedenkt
zelf een plan hiervoor)
Donna: Gleuf bij de meisjes wc deur (Donna en Anne nemen dit verder op)
Donna: Kleedkamers zijn klein, wellicht optie om de muur van de douche weg te halen want
niemand maakt gebruik van de douche (Donna stelt deze vraag/idee aan meneer Raymond)
Floortje: Idee om een bankje te plaatsen bij de voetbal kooi. Zodat je fijn kan kijken naar de
wedstrijd en als je moet wachten of surveilleren dat je goed kan zitten i.p.v. hangen bij de
containers (Komt terug bij de volgende vergadering)
Rens: Soms zijn de lokalen te klein. Antwoord LLR: helaas kan het gebouw niet worden
aangepast. Wel kunnen we meedenken over de inrichting van een lokaal.
Efsa: Kan er een afdak komen bij de Grote Beemd? Antwoord LLR: Helaas kan de school hier niets
in betekenen, graag zelf terugkoppelen bij beheer Grote Beemd
Einde vergadering

Dinsdag 12 november 2019(08:30-09:45)
Dinsdag 10 december 2019 (08:45-09:45)
Dinsdag 14 januari 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 11 februari 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 10 maart 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 14 april 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 12 mei 2020 (08:45-09:45)

Dinsdag 9 juni 2020 (08:45-09:45)
Dinsdag 30 juni 2020 afsluiting (08:45-09:45)

