Agenda vergadering leerlingraad 18 januari 2019 om 13.00 uur

Aanwezigen: Jasper, Peter, Aleksander, Esmee, Joris, Selina, Yasha en Juf Koppert
Renzo is ziek
1. Welkom!
Fijn dat we er zijn, vandaag zullen we het vooral over de Open Dag hebben
2. Bespreken notulen vorige vergadering
Zijn de notulen van vorige vergadering akkoord? Ja
Hoe vonden we het bedanken bij de kerstviering? Leuk, goed, mooi.
Is het presenteren in groep 7-8 inmiddels al gedaan door Selina en Yasha? Nee, ze gaan het snel
doen.
3. Wat is er vandaag te bespreken?
De Open Dag en Tafeltennisspullen
- Open dag in januari; wie wil iets doen? Vorige keer is al aangegeven dat Yasha, Esmee, Selina,
Jasper, Aleksander en Joris willen helpen bij rondleidingen en andere taken op de Open Dag.
Zij mogen op donderdagmiddag 24 januari ook helpen bij de voorbereidingen zoals ballonnen
opblazen, school netjes maken.
Aleksander, Joris, Jasper, Yasha: donderdag ballonnen opblazen en in hoge kast bij meester
Knöps
Leerlingraad: vrijdagmorgen vroeg komen om te helpen alles gereed te maken
Esmee zal alle ouders welkom heten van 9.00-10.15 uur. Ze vraagt dan ‘bent u al bekend in
de school? Wat zou u willen zien?' Dan kan ze het aanwijzen. Als ze niet bekend zijn dan wijst
ze even de gemeenschapsruimte aan en de koffie en zegt ze ook dat ze een rondleiding
kunnen krijgen.
Selina zal moeder van Dijk helpen bij de koffie van 9.00-12.00 uur
Juf Koppert roept ons voor rondleidingen: Aleksander met Joris, Jasper met Yasha (voor
pauze), Esmee met Selina.
-

Moet de school nog ergens netter gemaakt worden voor de open dag? We doen met elkaar
een rondje om dat te bekijken. We beginnen bij de ingang, daar komen de mensen binnen.
Leerlingraad: volgende week zelf de school netjes maken: ingang, handv.ruimte, bieb

-

Juf Koppert vertelt dat ze nieuwe spullen voor tafeltennis wil kopen. Hoe gaan we ervoor
zorgen dat die spullen netjes blijven?
Presenteren, afspraak ‘meenemen=opruimen’, niet mee gooien

4. Bespreekpunten voor volgende vergadering
- Het Schoolplan = het plan voor onze school voor de volgende vier jaar
5. Rondvraag
We willen ook nieuwe ballen voor rond de tafel, met ballenpomp
Aleksander wil meer valtegels, dit kunnen we organiseren als er een nieuw klimtoestel komt
We willen graag ook weer wat springtouwen
Met kerst zijn er geen collectebusjes voor de oudercommissie, dat is komt niet handig over. Juf
Koppert zal hier contact over opnemen met de oudercommissie.
6. Sluiting vergadering
We hebben weer veel besproken. Het lijkt ons goed dat de mensen van de Open Dag ook weten
dat wij vergaderen. We gaan ook de poster van de leerlingraad aanwijzen bij de rondleiding.
7. Volgende vergadering:
Datum volgende vergadering is de vrijdag na de voorjaarsvakantie: vrijdag 8 maart

