Notulen
Vergadering Leerlingenraad
Datum: 29 oktober 2018
Plaats: Kinderstad
Aanvang: 13.00-13:15
Sluiting: 14.15
Notulist: Rebecca & Anne (eenmalig)
Voorzitter: Rebecca & Anne (eenmalig)
Secretaris: Rebecca & Anne (eenmalig)

13.15 uur

Welkom allemaal!!!
Iedereen is aanwezig.

13.20 uur

Even voorstellen:
Iedereen stelt zich in de raad voor.

13.40 uur

Uitleg LLR door Anne en Rebecca.
 Elke maand vergadering
 Vooraf ontvang je op papier de agenda
 Wees op tijd!
 Dag ná de LLR bespreek je in de klas de punten van de vergadering
(bespreek dit ook met je leerkracht)
 We verwachten van alle leden een grote betrokkenheid en bereidheid om
mee te denken en mee te handelen (met name de leden van de groepen 7
en 8)
 Bereid de vergadering goed voor. Wil je iets bespreken, bedenk dan vooraf
of het iets voor de leerlingenraad is of bespreek dit van te voren met andere
leden van de vergadering (om te voorkomen dat we een wensenlijstje gaan
bedenken voor de school)

13.55 uur

Goede doel!:
Vorig jaar zijn we met de Leerlingenraad bezig geweest om gezamenlijk een goed
doel voor OBS Koolhoven zorgvuldig uit te zoeken. Het goede doel voor OBS
Koolhoven voor de komende 4 jaar wordt doel: (eenzame) ouderen in Tilburg.
Rebecca en Anne werken dit verder uit. In de volgende vergadering komt dit
onderwerp terug.
Taak verdeling
Notulist: Luc & Jim
Voorzitter: Minke
Vice voorzitter: Yenthe
Secretaris: Floortje
Reserve secretaris; Marilou
Tijdbewaker per vergadering: Tim, Jelte, Floris en Joep
Postbode: Cathelijne & Liz

14.05 uur

Vragen / ideetjes vanuit de groep
 Fiets parkeren is op de hoofdlocatie erg moeilijk, er zijn te weinig plaatsen
voor de fietsen. Wat vindt de raad? Iedereen maakt een inventarisatie in de
groep? Dit punt komt terug op de volgende vergadering.
 WC zijn niet schoon op de Grote Beemd. Hoe wordt dit ervaren op de
hoofdlocatie? Leden geven aan dat dit vorig goed is opgepakt en dat de
conclusie is dat de wc’s echt schoner zijn geworden. Mocht dit niet zo zijn,
bespreek dit dan met je leerkracht en met je groep (wc-ruimte is geen
opslag, zeep, borstel, jongens en meisjes apart, prullenbakken etc.)
 Corveetaken: Het is soms een rommel op de pleinen. Het is veel werk op dit
op te ruimen. We spreken af dat iedereen dit bespreekt in de groepen, als
we het zelf goed weggooien is de corvee taak uiteindelijk ook minder werk.
 Kerst: De groepen 6, 7 en 8 vinden de lichtjes tocht saai. Het is elke jaar
hetzelfde. Idee: om in de grote gymzaal een kerst disco te organiseren,
inclusief DJ. De raad reageert hier positief op. Marilou en Minke leggen
contact met de event manager van de school.

14:15 uur

Foto s maken + einde vergadering
Vergader data LLR schooljaar 2018-2019
maandag 29 oktober
maandag 19 november
maandag 17 december
maandag 14 januari
maandag 11 februari
maandag 25 maart
maandag 8 april
maandag 6 mei
maandag 3 juni
maandag 1 juli

