NOTULEN LEERLINGENRAAD maandag 01-10-2018
Tijdstip; 14.00-14.30 uur
Samenstelling

Plaats
Voorzitter
Notulist
1.

2.

3.






Lize Peeters (5)
Jaylee Brakelé (6)
Anne-Sophie Hessel (7)
Martijn Mom (8)

Spreekkamer begane grond.
Lilian Engelen
Marian van der Linden

Opening
Juffrouw Lilian opent de vergadering en heet de nieuwe leden welkom en
wenst ze veel wijsheid.
Voorstellen leden van de leerlingenraad
Leerlingen zijn per loting in de leerlingenraad gekomen. Er waren best veel
leerlingen die in de leerlingenraad wilden.
Kinderen kennen elkaar. Kinderen kennen ook juffrouw Lilian en juffrouw
Marian.
Uitleg notulen/agenda
Uitleg notulen en agenda.
 Voor de vergadering ontvangt elk lid van de leerlingenraad per mail de
agenda (dat zijn de onderwerpen die in de vergadering besproken
worden).
 De punten die in de leerlingenraad worden besproken, worden
genotuleerd. De notulen worden per mail naar de leden van de
leerlingenraad gestuurd.
 De leerlingenraad verzamelt (verbeter)punten uit de groepen. Deze
punten worden besproken in de leerlingenraad. De leden van de
leerlingenraad doen verslag van de vergadering. Zij kunnen daarvoor
de notulen gebruiken.
 Elk lid van de leerlingenraad krijgt een klapper. Hij / zij bewaart deze in
de eigen groep. De notulen en de agenda’s worden in deze klapper
bewaard.
 Het is niet de bedoeling dat de leerlingenraad allemaal klachten gaat
behandelen.
Op het einde van het jaar worden de notulen en de agenda’s in een map
gedaan en mogen de leerlingen deze map mee naar huis nemen.
Na de vergadering worden de notulen op de site gezet. Ook krijgt de
ouderraad een verslag van de notulen.
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Verwachtingen van het lidmaatschap van de leerlingenraad
Voor Lize, Jaylee en Anne Sophie is dit nog een moeilijke vraag.
Martijn; Martijn denkt dat er allerlei dingen, die op school spelen besproken
kunnen worden. Mogelijk kunnen er dingetjes gewijzigd worden of kunnen er
ideeën worden aangedragen
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Evaluatie van de eerste weken
Lize vindt het jammer dat ze niet meer kan uitslapen. De nieuwe plaatsen in
de klas, daar moet ze aan wennen. Lize heeft een leuke klas.
Jaylee; eerst zat ik naast mijn vriendin. Nu heb ik een nieuwe plaats, dat is
ook leuk.
Anne- Sophie; zij vindt het nieuwe schooljaar leuk, jammer dat ik niet meer
kan uitslapen.
Martijn; ik vind het best leuk. Op de gang geven ze geen toppies meer, dat is
een beetje jammer. (wordt vervolgd!)
Voorstellen vertrouwenspersonen
Een vertrouwenspersoon is iemand waar je naar toe kunt gaan als er iets is.
Je kunt eerst naar je juf of meester gaan, maar als je dat niet kunt of je durft
niet kun je ook naar een vertrouwenspersoon gaan.
Hier op school hebben we twee vertrouwenspersonen; juffrouw Lilian, en
juffrouw Astrid. Kinderen zijn daar altijd welkom met allerlei vragen en of
mededelingen.
Continurooster
Hoe is het continurooster bevallen;
Lize; zij vindt het wel fijn, “het was altijd rennen” in de middagpauze. De
school is eerder uit. Dat is fijn.
Martijn; tot nu toe leuk. Kan mij voorstellen dat sommige kinderen liever in de
middag even naar huis gaan.
Jaylee wel leuk en het gaat goed en het is gezellig. Jammer dat je je niet kunt
omkleden als het ’s middags warm is.
Anne Sophie; zij at soms warm in de middagpauze dat kan nu niet meer. Ze
vindt het wel leuk. Ze vindt beiden fijn, zij moest er wel aan wennen.
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7.

8.

Ideeën voor spellen op de speelplaats in de middagpauze zijn welkom.
Een keer in de week worden de ballen van het dak gehaald.
Nimoek week; ervaringen uitwisselen.
Het was een drukke week maar de leden vonden het wel een leuke week.
Martijn gaf aan dat zijn idee niet echt werkte, het tweede idee de
tandenpoetsmachine was wel leuk.
Lize dacht dat het eerst niet ging lukken. Later lukte het toch en had de groep
nog tijd over. De introductie was leuk
Anne Sophie; De meester is er niet elke dag, dus toen moesten we zelf aan
de slag. Het is wel gelukt. Voor herhaling vatbaar.
Jaylee had ook soms het idee dat het niet ging werken. Door samenwerking
lukte het toch.
Deze activiteit mag volgend jaar weer plaatsvinden. De reacties moeten ook

9.

10.
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nog in andere groepen geëvalueerd worden
Start Kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober start de Kinderboekenweek; “Kom erbij” (vriendschap) is
het thema.
Jaylee heeft al iets gehoord over de voorleeswedstrijd. Deze vindt plaatsop 12
oktober a.s.
Punten uit de groepen/ ideeënbus(vast agendapunt)
Enkele punten;
*Inzet toppies.
*Langer pauze.
*Drinkpakjes op school laten; afval op school laten.
*Vaker NIMOEK doen en zelf de groepjes samenstellen.
*Meer spullen voor de NIMOEK; welke spullen weet Lize niet.
*Aparte presentaties voor de ouders
Rondvraag en sluiting
Datum volgende vergadering is 17 december 2018 van 14.00 tot 14.30 uur

