Notulen
Vergadering Leerlingenraad
Datum: 17 december 2018
Plaats: Kinderstad
Aanvang: 13.00-14:15
Sluiting: 14.15
Notulist: Luc
Voorzitter: Minke
Secretaris: Floortje
Tijdbewaker: Tim

13.00 uur

Welkom allemaal!!!
Afwezig: Marilou, Sanne en Sami

13.05 uur

Kerst
Stand van zaken.
Alles is in voorbereiding. Minke vraagt aan Susan (EV) hoe laat de DJ moet komen
op school voor de kerstdisco. Anne vraagt aan Susan of er ook en attentie is voor
de DJ die dit vrijwillig wil komen doen.
Iedereen heeft er zin in!

13.15 uur

Goede doel: Ouderenfonds.
Hoe nu verder?
Doel beschrijven?
Taak verdeling?
We starten een werkgroep die actief twee maal in de maand bij elkaar komt om een
plan van aanpak te schrijven voor dit schooljaar en de komende 3 jaar.
We benaderen eerst deze omgeving om te kijken of we een samenwerking kunnen
starten hier in de buurt. We denken vooral aan samen dingen doen, samen zijn en
samen op pad gaan (i.p.v. geld gaan doneren).
Werkgroep: Jim, Luc en Salim (en Anne en Rebecca)

13.35 uur

Ideeën kist Floortje
Floortje vertelt nogmaals wat het idee achter het ideeën kistje is. Een aantal leden
hebben dit ook in de klas gemaakt, de rest van de raad wil dit ook gaan doen.
Het is natuurlijk niet alleen het kistje in de klas zetten, maar je moet actief blijven in
de groep als lid van de leerlingenraad. Vertel regelmatig in je groep over de zaken
die spelen op school en vraag actief naar de mening in je groep.

13:45 uur

Bespreekpunten vanuit de groepen

Van de vorige keer:
Fiets parkeren (+onderzoek parkeerplaatsen groep 7)
Floortje en Cathelijne zijn een onderzoek gestart. De uitkomst hiervan is met
meneer Raymond besproken.
Uit het onderzoek is gebleken dat op een willekeurige woensdag dat er 143
fietsen zijn. Er zijn in totaal 206 rekken.
Dat beteken dat we nog 63 plekken óver horen te hebben! Wij denken dat het
komt doordat kinderen slordig parkeren. Als iedereen het netjes in de rekken
zet past het en is er geen gedoe met eruit of in komen.
Floortje en Cathelijne hebben een artikel geschreven dat in het Koolblaadje komt.
Bespreek dit ook in de klassen. We willen graag dat iedereen de fietsen netjes in de
rekken gaat zetten. Lukt dit niet, dan komt de raad met ludieke acties.
(waarschuwingen en fietsklemmen).
Nieuwe zaken:
Anne: Deelname nieuwe Raad Tilburg. Wie heeft interesse?
Floortje, Minke, Luc en Tim. De leerkrachten ontvangen een brief hiervoor en mailen
dat naar de ouders.
Jim: Niet iedereen heeft een hoge tafel in de groep. Voorzitter: geef dat aan bij je
leerkracht, die kan op zoek gaan naar andere tafels of kijkt naar de mogelijkheid om
te ruilen met een andere groep.
Liz: wc verstopt. Soms geen zeep. Voorzitter: meld dit bij je leerkracht. Zeep si
verantwoording van de conciërge. Floortje neemt dit mee.
Indy: Mogen we een harde hockeybal? Voorzitter: nee, dat is te gevaarlijk.
Indy: Kunnen we iets doen tegen Pesten? Voorzitter: bespreek dit met de
leerkracht, er wordt op school veel gedaan om dit te voorkomen of bespreekbaar te
maken. Anders kan je naar vertrouwenspersoon Mascha of Karina.
Indy: roken op school. Mag dat? Voorzitter: Nee, dat mag en willen we niet. We
stemmen of we dit onderwerp nog belangrijk genoeg vinden om mee te nemen naar
een volgende vergadering omdat we merken dat er eigenlijk niet meer gerookt wordt
in het bijzijn van kinderen. We stemmen allemaal dat we dit onderwerp op dit
moment niet meer belangrijk vinden.
Jim: Soms wordt het ren gedeelte op het plein achter niet gebruikt voor rennen.
Voorzitter: dat is jammer. Werkgroep Wilma, neem dit puntje mee in het overleg.
Luc: Parkeren op een speelplein, dat is toch raar? Voorzitter: Klopt, vind ik ook.
Floortje en Cathelijne maken toch een afspraak met Raymond, zij nemen deze
vraag ook mee in het overleg. Wat is de officiële functie van dit plein?
Eventueel kunnen we mensen informatie geven over dit plein, parkeertijdens etc.
Floortje: Ouders lezen weinig het Koolblaadje. Kunnen we hier iets aan doen?
Ouders erop attenderen dat het lezen van het Koolblaadje ‘verplicht’ is. Dit is een
manier van communiceren van de school naar ouders.

14:15

Einde.

