Vergadering Leerlingraad
Datum: 11-10-2019
Sven, Julia V, Jasmijn, Rheza, Nina, Stijn, Bart, Sophie en juf Koppert

Notulen

1) Welkom en verwachtingen
Juf Koppert zegt dat we allemaal hartelijk welkom zijn bij de nieuwe leerlingraad!
Iedereen mag zeggen wat hij of zij verwacht van de leerlingraad en of er dingen
zijn waarvan we denken dat het moeilijk is.
We hebben er allemaal zin in, vinden het leuk om mee te denken en onze mening
te geven. We kunnen ook zeggen wat anderen vinden want daar is de raad ook
voor.
Sommige kinderen hebben zenuwen voor de kerstviering omdat de leerlingraad
dan bedankt. Juf Koppert zegt dat dit niet verplicht is, dus dat helpt voor de
zenuwen.
2) Uitleg van de leerlingraad
Juf Koppert vertelt waar de leerlingraad voor is: meedenken in alles wat met de
school te maken heeft, tips geven, dingen melden die meesters of jufs misschien
niet zien enz. Dingen uit de klas horen besproken te worden met onze eigen
meesters, hier praten we vooral over dingen die voor meer kinderen dan alleen
onze klas belangrijk zijn.
Als er vragen zijn kunnen we die altijd stellen.
De leerlingraad is ook de reclame van de school bij het geven van bijvoorbeeld
rondleidingen.
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3) Resultaten van de vragenlijst voor veiligheid van groep 5-8
We zien dat heel veel vragen mooie antwoorden kregen, daar mogen we blij om
zijn. Sommige zaken kunnen beter. Zo reageren de leerkrachten niet altijd als er
iets wordt afgepakt. Misschien gebeurt dat te snel denken we, of de meester of
juf vindt dat we dat zelf op moeten lossen. Als we hulp nodig hebben moeten we
dat dus zeggen, dat blijft belangrijk.
Pesten is verboden, dat willen we echt niet. Als we het bij anderen zien blijkt het
moeilijk te zijn om er iets van te zeggen. We spreken af dat je dan ook mag
zeggen ‘stop hou op’.
4) Wat willen we vandaag nog meer bespreken?
a) nieuwe poster voor de leerlingraad: Sophie gaat een nieuwe poster
ontwerpen
b) vrije dagen vallen vaak op dinsdag of donderdag dan heb je geen lang
weekend. Juf Koppert vertelt dat er dit jaar ook vrije dagen zijn op
maandag, de eerste is in februari, vroeger was dat inderdaad altijd op
dinsdag of donderdag.
c) nieuw klimrek. Waar blijft dat? Het huidige klimrek is toch nog voor een
jaar goedgekeurd dus kon nog blijven staan. In de herfst komt er weer
controle dus dan weten we of de schommels en het klimrek kunnen
blijven. Er is al wel geld gespaard voor een nieuw klimrek. De leerlingraad
wil graag meedenken over het nieuwe klimrek.
d) kleedjesmarkt. Mag je daar al je spullen verkopen? Nee het is echt voor
boeken. Kan de leerlingraad daar iets doen? Ja helpen gereed zetten en
opruimen want dat hoort er ook bij. We spreken af dat de leerlingraad ook
zorgt voor jongere kinderen die geen broer of zus hebben op school.
e) regels rond de tafel. Hoe zijn de regels nu eigenlijk? Sven biedt aan om ze
uit te typen en uit te leggen in de klassen. Superfijn dat Sven dit wil doen!
5) Afspreken volgende vergadering: over ongeveer 7 weken
6) Sluiting van de vergadering: dit was de eerste vergadering en graag tot ziens bij
de volgende vergadering. De kinderen van groep 7-8 zitten dan op de blauwe
stoelen want nu zat groep 5-6 er op.

