NOTULEN LEERLINGENRAAD dinsdag 19-02-2019
Tijdstip; 14.00-14.30 uur
Samenstelling

Plaats
Voorzitter
Notulist
1.

2.

3.

4.






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 aanwezigen van harte
welkom op de eerste vergadering van het nieuwe jaar.
Er wordt een agendapunt toegevoegd; juffrouw Elly sluit aan.
Goedkeuren notulen van 17-12- 2018
De notulen worden goedgekeurd.
Nog niet iedereen heeft de notulen in de klas besproken.
Evaluatie kerst
Martijn; het was heel erg leuk. Het diner is elk jaar leuk en gezellig. De groep
vond het ook heel erg leuk.
Lize vond het ook heel erg leuk
Jaylee en Anne Sophie vinden samen eten en ook eten door anderen bereid
leuk. Je mag gezellig kletsen, je mag zitten waar je wilt.
Het was heel fijn verzorgd; eerst voorgerecht daarna hoofdgerecht en toen het
nagerecht.
De leerlingen van de leerlingenraad willen ook volgend jaar heel graag dat
het kerstdiner weer doorgaat.
Carnaval
Volgende week is de week voor carnaval.
Het is een beetje anders dan anders.
Vrijdagmorgen feest en optredens voor de kinderen van 1-2-3. De kinderen
van groep een hebben vrij, maar mogen samen met ouders naar school
komen. Zij mogen ook mee doen met het optreden van hun eigen groep.
Martijn vindt de ruilkaartjes leuk. In 7-8-mag je zelf de kaartjes pakken.
Uitroepen van de prins, prinses en de raad van 11 was heel spannend en
leuk. Polonaise door de school was super.
De prins en prinses krijgen dit jaar wat meer taken. Nu mogen ze ook op
bezoek bij de andere groepen.
Vrijdag a.s. is de school om half 12 uit. ’s Middags is er weer een optocht,
Daarna verder feesten in de Regenboog.
De meeste kinderen zijn al begonnen met de voorbereiding.
De school duurt tot 15.15 uur.

5.

Vastenactie
De vastenactie is de donderdag voor Pasen (witte donderdag)
Vorig jaar was er een eiertentoonstelling. De 10 mooist versierde eieren
kregen een prijs en er was een prijs voor het mooist versierde ei van de klas.
Nieuw voorstel van de leerlingenraad.
Alle kinderen mogen een ei versieren, deze worden ook weer tentoongesteld
in de Regenboog.
Kaartjes met namen van de kinderen van de klas, die een ei hebben gemaakt
worden verzameld in een hoed/ pot in de klas.
De leerkracht (of iemand anders uit de klas) mag er een naam uit halen, deze
leerling krijgt dan de prijs voor het mooist versierde ei van de klas.
De eieren in de Regenboog doen niet meer mee voor een prijs. Zo kunnen er
wat grotere prijsjes worden gekocht.
Groep 7-8 gaat de vastenactie regelen. De opbrengst is voor India.
Voor de vastenactie komt mevrouw Ine Caris vertellen in de groepen en laten
zien wat er met de gelden van vorig jaar gerealiseerd is.

6.

7.

7a

Speelplaats; herinrichting
Juffrouw Lilian laat de tekening zien van de herinrichting van de speelplaats
en geeft uitleg.
Er zal meer groen komen, hogere palen, een klimmuur enz.
In de meivakantie wordt er een eerste aanzet gemaakt, In de zomervakantie
wordt de rest afgewerkt.
De kinderen zijn enthousiast.
Het ontwerp wordt op meerdere plaatsen in school opgehangen, zodat andere
kinderen en ouders ook mee kunnen kijken hoe het wordt.
Punten uit de groepen/ ideeënbus(vast agendapunt)
Noa van de Akker en Juléya Slots hebben een idee ingediend; Zij zouden het
fijn vinden als er een schoolkrant werd samengesteld. Omdat er te weinig tijd,
is wordt dit agendapunt naar de volgende vergadering geschoven.
Toegevoegd agendapunt juffrouw Elly sluit aan
Juffrouw Elly sluit aan. Na de vakantie start meester Ron.
Voor juffrouw Elly is dit de laatste leerlingenraadsvergadering.
Jaylee vraagt waarom juffrouw Elly weg gaat; Juffrouw Elly werkt al meer dan
40 jaar in het onderwijs. Zij vindt De Neerakker de mooiste school van
SPOLT. Juffrouw Elly gaat nog niet helemaal met pensioen. Zij blijft nog een
paar dagen werken voor SPOLT. Ook gaat zij meer tijd besteden aan haar
kleinkinderen Max en Mike.
Ze vindt het fijn dat de nieuwe school wordt overgedragen aan meester Ron
Aspers. Soms vindt ze het ook wel spannend om minder te werken.
Juffrouw Elly vond het heel fijn dat de leerlingen van de leerlingenraad zo
goed hebben meegedacht. In maart zal meester Ron kennis komen maken
met de leerlingen van de leerlingenraad.
De leerlingen van de leerlingenraad vinden het ook heel fijn dat er zo goed is
geluisterd naar de leerlingenraad en dat ze zoveel ruimte hebben gekregen
om mee te doen.

Als de speelplaats wordt geopend zal juffrouw Elly zeker komen kijken, zij
hoopt dat de leerlingenraad op dezelfde manier verder gaat zoals ze nu doen.

8.

Anne-Sophie denkt dat het kantoor er wel anders uit gaat zien
Juffrouw Elly nodigt de kinderen uit een kijkje te komen nemen in haar
kantoor, zo kunnen ze goed vergelijken of het inderdaad anders is als
meester Ron er gaat werken.
Rondvraag en sluiting
Juffrouw Lilian dankt de leden voor de inbreng.
Datum van volgende vergadering is dinsdag 16 april van 14.00 uur tot
14.30 uur

