Notulen Leerlingenraad
dinsdag 14 januari
Locatie: teamkamer
Tijd: 0845 – 0945
Afwezig: Donna (met bericht)

0930

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)
Check:
Bente: plan overmatig g gebruik van plastic pakjes op school presenteren.
Bente en Houda hebben een plan uitgewerkt. Poster is zelfs ook al gemaakt.
Bente zorgt ervoor dat de poster helemaal af is. Daarna in kleur op A3 laten kopiëren en
verspreiden in school. Bente zorgt ook voor eens tukje in het Koolblaadje. Juf Anne maakt een
stukje voor in de Nieuwsbrief voor de teamleden.
Houda: Is het schriftje gemaakt? Nee. Houda gaat dat i n deze periode doen.
Juliette: Plan voor zeep? Juliette, Denise en juf Anne zorgen ervoor dat er zeep besteld wordt.
Daarna flesjes labelen en verspreiden over de leerkrachten. Per klas een zeeppompje. Eigen
verantwoordelijk kinderen.
Donna: Gleuf bij de wc, is het klaar? (samen met juf Anne). De gleuf is door meneer Herman
gemaakt.
Donna: Douches weghalen bij de gymzaal, is dit besproken met meneer Raymond? Puntje komt
terug op de volgende vergadering.
Wat gaan we doen?
Inrichting klaslokalen? Rens heeft dit met de leerkracht besproken. Er zijn wat meubels
verplaatst. Het is goed zo.
Banken bij de voetbalkooi? Er mogen geen kinderen tijdens de pauze bij de kooi staan kijken.
Ideeën worden uitgewisseld samen met Juf Rebecca en juf Wilma. Floortje neemt dit mee terug
in de klas. Er worden dus geen bankjes geplaatst bij de kooi, wel op het achterplein.
Bespreken ideeën punt:
Hoe ging het?
Aanpassingen?
Welke ideeën zijn er ingebracht?
De eerste keer is geweest. Het was nog niet zo nuttig, veel kinderen kwamen even een kijkje
nemen. Er worden nog geen concrete ideeën of gespreksonderwerpen in ingebracht. Juf Anne
schrijft nogmaals een stukje voor in de Nieuwsbrief. Deze pilot is tot begin februari, daarna
evalueren we weer veder.
Punten vanuit de groep?

0945

Einde vergadering

0845

0900

0915

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)

