Notulen Leerlingraad
Datum: 21-01-2020
Sven, Julia V, Jasmijn, Rheza, Nina, Stijn, Bart, Sophie en juf Koppert

Notulen

1) Welkom
Iedereen heel hartelijk welkom bij deze vergadering, het wordt vast weer heel fijn
met elkaar!
2) Notulen vergadering vorige keer leerlingraad
a) de poster van de leerlingraad is gereed en hangt op. Dat heeft Sophie mooi
gedaan.
b) Het bedanken bij het kerstfeest ging heel goed.
c) Nog een keer proberen van het continurooster was vorige keer een vraag.
Juf Koppert vertelt dat we het net voor de zomervakantie (weer) 2,5 week
hopen te doen.
3) Wat willen we vandaag nog meer bespreken?
a) Open Dag: volgende week dinsdag is de open dag. Dit duurt van 9-12 uur.
Julia vd V en Jasmijn helpen juf van Dalfsen bij het koffieschenken.
Sven-Rheza, Stijn-Nina, Bart-Sophie verzorgen de rondleidingen. Juf van
Dalfsen roept hen als ze aan de beurt zijn.
b) Goede doel voor 2020: juf Koppert vraagt of we willen bedenken en evt.
thuis bespreken wat een goed doel kan zijn voor dit kalenderjaar. Dit jaar
moet het iets dichtbij zijn, volgend jaar is het buitenland weer aan de beurt.
c) Kachel: de kinderen van groep 7-8 vinden het koud in de klas maar de
meester werkt zelf ook heel hard. Bart zegt dat dit onderwerp niet in de
leerlingenraad hoort, dit moet je in de klas bespreken.
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d) Plein: Bart ziet dat er met de touwen soms grof gespeeld wordt of dat
grotere kinderen tegen jongere kinderen zeggen dat ze niet mee mogen
doen bij de tafel. Juf Koppert zegt dat er in de wet of in de schoolregels
niets staat dat oudere kinderen meer mogen dan jongere kinderen en dit
mag gezegd worden tegen de leerlingen of bespreken met de pleinwacht.
We bespreken ook dat niet elke leerling ervoor kiest om het bespreekbaar
te maken, soms wil iemand dat niet op dat moment.
4) Afspreken volgende vergadering: in maart vergaderen we weer. Sven en Jasmijn
zijn nu voor het laatst, ze vonden het leuk. Lennert en Gina komen vanaf volgende
vergadering bij de leerlingenraad omdat zij nog niet geweest zijn.
5) Sluiting van de vergadering: Graag tot ziens bij de volgende vergadering.

