Notulen
Vergadering Leerlingenraad
Datum: maart 2019
Plaats: Kinderstad
Aanvang: 13.00
Sluiting: 14.30
Notulist: Anne
Voorzitter: Anne
Secretaris:
Tijdbewaker: /
13.00 uur

13:30 uur

Welkom allemaal!!!
Afwezig met of zonder bericht: Indy, Luc, Jim, Sanne en Jelte
Geen voorzitter vandaag, Anne zal deze rol op zich nemen.
Eistein ideeënbusje
Het stukje voor in het Koolblaadje is klaar. Yenthe en Jim zorgen ervoor dat dit
stukje via de mail bij juf Anne komt.
Helaas zijn er nog geen kisten gemaakt. We maken nieuwe afspraken. Voor 8 april
zijn de twee nieuwe kisten klaar. Floortje maakt een kist voor de hoofdlocatie.
Salim en zijn groepje maakt de kist voor de Grote Beemd.
Overblijven:

13.45 uur

14:00 uur

Er is nog geen gesprek met Wilma geweest. Dit komt nog.
Goede doel: Ouderenfonds.
 De sub groep heeft nog niets gedaan.
 We maken nieuwe afspraken. Marilou en Minke gaan een rondje bellen
en gaan kijken welke huizen er in deze omgeving met ons willen
samenwerken. 8 april bespreken we dit.
 Salim en Tim maken voor 8 april een overzicht met ideeën voor dit plan.
Grote ideeën en kleine ideeën worden uitgewerkt.
Fietsenstalling.
 De Subgroep laat de Power Point presentatie zien. Hard gewerkt
dames.
 Deze week gaan de presentaties in alle groepen plaats vinden omtrent
het fiets parkeren op het schoolplein. Floortje en Floris, Sanne en
Marilou zijn de duo’s die de klassen afgaan.
Plan van aanpak:
Week 13: Power Point in alle groepen van de hoofdlocatie

Week 14: Oefentijd. Kinderen gaan de fietsen op de juiste plekken zetten. Aantal
afgevaardigde zijn elke dag in deze week eerder op school of aanwijzingen te geven
en dit proces te sturen.
Week15: Iedereen weet nu hoe het moet. Kinderen worden ludiek beloond door de
LLR
Week 16: vervolg…
Yenthe werkt voor 8 april het beloningsysteem uit

14:00 uur

Rondje bespreekpunten groep:
Marilou – Gym
Is het mogelijk om in het nieuwe schooljaar in het gym rooster rekening te houden
met bijvoorbeeld gymdagen voor alleen de groep 7 en 8. En gymdagen voor alleen
de middenbouw. Dit in verband met omkleden, lichamen die groeien etc?
Catheline _ buiten spelen
Kunnen er meer kussens buiten worden neergelegd? Dit punt wordt meegenomen
in gesprek met Wilma.
Minke – Voetballen
Waarom mogen twee groep 8 klassen wel voetballen en wij niet? Regel op school is
niet voetballen op het achterplein.
Liz – Camera
Kunnen we meer camera’s op het plein komen? Nee.
Laptops: Sommige groepen gebruiken de laptop kar niet. Waarom eigenlijk niet?
Dit zoeken we uit.
Vraag vanuit juf Vivian:
Wat zijn de eerste ervaringen vanuit groep 8 mbt buiten een spel begeleiden voor
de middenbouw? Groep *; De kinderen die zich hiervoor hebben opgegeven vinden
het leuk.

Vergaderdata:
maandag 8 april
maandag 6 mei
maandag 3 juni
maandag 17 juni
maandag 1 juli

