Notulen vergadering leerlingraad 15 november 2016 om 11.00 uur
Aanwezigen vorige leerlingraad: Anne-Lieke, Willem-Jan, Anna, Maartje, Isabel
Aanwezigen nieuwe leerlingraad: Anneloes, Ivan, Manon, Ruben, Isa, Naomi, Femke M. en Juf
Koppert
1. Hartelijk welkom!
Vandaag beginnen we met oude en nieuwe leerlingraad samen. Daarna gaan we verder met
alleen de nieuwe leerlingraad.
Wie heeft een punt voor deze vergadering? Dit punt bespreken we bij punt 5.
Ja wij willen iets bespreken: verven van de geldmeter, wifi in groep 7-8, wc’s stinken.
2. Bespreken notulen 20 mei 2016 (zie achterkant)
a. Alle acties zijn gedaan, het facebook van de school wordt erg goed bekeken!
b. Het was wel erg lang geleden dat het vergadering was! Dat gaan we weer vaker
doen.

3. Oude en nieuwe leerlingraad
a. De oude leerlingraad vertelt wat de bedoeling is van de leerlingraad
Ze vertellen ook hoe alles werkt en dat we voor de hele school nadenken, niet alleen
voor ons zelf. Annelieke vertelt dat de oude leerlingraad ook met de inspecteur heeft
gesproken.
b. Iedereen mag net zoveel punten inbrengen als je zelf wilt. Het is belangrijk om er
samen over na te denken.
c. Als een punt niet kan wachten kun je het altijd eerder bespreken met je eigen juf,
meester of met juf Koppert
d. Willem-Jan zegt dat zijn stoel niet goed is bij zijn tafel. Juf Koppert zegt dat hij in het
magazijn van zijn klas kan kijken voor een andere stoel. Als het niet lukt moet hij dit
punt moet hij met de meester bespreken. Dit gaat Willem-Jan doen.
e. De oude leerlingraad wordt bedankt en verlaat de vergadering.

4. Wat valt op en wat kan beter?
a. Juf Koppert vraagt wat de nieuwe leerlingraad opvallen vindt aan onze school.
 Ivan: op deze school wordt veel gelezen, het lijkt hem wel goed
 Anneloes: deze school is gezellig, ook omdat het klein is en er zijn geen
trappen, dat is fijn
 Manon: pesten wordt hier snel opgelost, dat is echt niet op alle scholen zo
en dat is heel verdrietig bij die andere kinderen.
 Femke: op deze school wordt niet veel gescholden.
b. Juf Koppert vraagt wat beter kan
 Het rond-de-tafel-spel gaat niet eerlijk voor jongere kinderen; zij worden er
expres uitgeslagen door de groteren, ook wordt er soms gehinderd terwijl
dat het spel niet leuker maakt. We spreken samen af:
1. Iedereen moet eerlijk slaan
2. Kinderen van groep 5-6 mogen 2x fout zijn, dan zijn ze uit
3. Kinderen van groep 3-4 mogen 3x fout zijn, dan zijn ze uit
4. Groep 7-8 is gewoon uit bij 1 fout.
5. Iedereen mag altijd uit het spel, daar hoef je niet voor te hinderen, stap
er dan gewoon uit.
Ivan, Anneloes en Marilène zullen deze nieuwe gewoonten voor het spel
gaan presenteren in groep 3-4, 5-6 en 7-8. Ze bedenken zelf hoe ze dit gaan
presenteren. Uiterlijk 1 december komen ze met hun plan naar juf Koppert
en dan spreken we af wanneer het gepresenteerd wordt.

 Het zou leuk zijn als leerlingen iets leuks bedenken voor de school, een
soort feest ofzo. Daar hebben we allemaal zin in. We bedenken dat we wel
een nieuwjaarsfeest kunnen regelen met elkaar. Dat feest doen we binnen
met alle kinderen van de school en misschien ook met ouders. Heel de
leerlingraad gaat ideetjes bedenken voor het feest. Iedereen schrijft dat op
en bewaart zijn blaadje goed. De volgende vergadering praten we over onze
ideeën om dit feest te organiseren.
 Kiezen bij gym is echt niet leuk, we vinden dat zielig voor de kinderen die
vaak als laatste worden gekozen. Ook heel soms kiezen is niet leuk. Ruben
gaat dit met meester Knops bespreken om te vragen of we het kiezen van
kinderen kunnen afschaffen.
c. Zijn er ook zaken die meer door de kinderen gedaan kunnen worden?
Ja misschien kunnen kinderen de prijzen bedenken. Prijzen waar iedereen om kan
lachen en zonder dat het geld kost want je hebt niet altijd geld.
5. Extra punten die we afgesproken hebben bij punt 1
a. Verven van de geldmeter: dit gaat Naomi doen als ze een keer tijd heeft. Ze zal de
verf verdunnen met water.
b. Wifi-punt in groep 7-8: Juf Koppert zal dit uitzoeken, misschien moet er een extra
wifi-punt
c. Wc’s stinken: Manon zal aan juf Grootenboer vragen of de geurdingen misschien
leeg zijn. Isa en Femke zullen aan de jufs van groep 5-6 vragen of de klassendienst
voortaan 3x de WC’s doortrekt op een dag: direct na de pauze, direct aan het begin
van de middag en direct aan het eind van de middag.
6. Rondvraag:
a. Ivan: de pingpongballen zijn weer bijna op. Ivan zal de meester om nieuwe vragen
want de andere kinderen van de leerlingraad denken dat de meester er nog wel
heeft.
7. Bespreekpunten volgende vergadering
 Verslag van deze vergadering bespreken
 Nieuwjaarsfeest
 …
8. Sluiting vergadering
Allemaal bedankt voor deze vergadering, we hebben samen goede plannen!
9. Volgende vergadering:
Datum volgende vergadering is al snel en gaat over het nieuwjaarsfeest. We vergaderen
weer op D.V. dinsdag 29 november om 11.00 uur

