Notulen vergadering leerlingraad 29 november 2016 om 11.00 uur
Aanwezigen: Anneloes, Ivan, Manon, Ruben, Isa, Naomi, Femke M. en Juf Koppert
1. Hartelijk welkom!
Fijn om weer bij elkaar te zijn. Het is nog maar twee weken geleden dat we vergaderden
maar omdat we een feest willen organiseren hebben we deze extra vergadering.
2. Bespreken notulen 15 november 2016
We bespreken alleen de acties
a. Willem-Jan zou iets doen aan zijn stoel: zelf oplossen in groep 7-8.
b. Manon, Anneloes en Marilène hebben een PPT gemaakt voor de regels rond de
tafel. Deze hebben ze gemaild naar juf Koppert en ze gaan nu zelf afspreken wanneer
ze deze gaan bespreken in de groepen. De presentatie is al goed voorbereid met wat
er gezegd gaat worden en wie wat doet. Geweldig!
c. Iedereen zou iets bedenken voor het feest, dit bespreken we bij punt 3
d. Ruben zou met de meester bespreken dat kiezen bij gym geen succes is. Hij heeft dit
meteen gedaan.
e. Naomi zou de geldmeter verven: dit gaat ze deze week doen
f. Juf Koppert zou informeren naar het extra wifi-punt: de man van IC komt
vanmiddag.
g. Manon zou met juf Grootenboer praten over luchtverfrissers in het toilet: dit heeft
ze gedaan.
h. Ivan zou de meester om nieuwe pingpongballen vragen: dit is niet meer nodig.
i. Isa en Femke zouden 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. Dit gaan ze deze week doen.

3. Nieuwjaarsfeest
We willen een nieuwjaarsfeest organiseren op maandagmiddag 9 januari 2017 van

17.00-18.00 uur. Dit feest is voor de gezinnen van de school en voor opa’s en oma’s.
We denken dat de volgende spullen nodig zijn
a) Tafels in het midden van de gemeenschapsruimte zodat iedereen er omheen kan lopen
b) Drinken
c) Hapjes; bijvoorbeeld warme bitterballen, of koekjes en nootjes
d) Juf Koppert zal vragen wat een schaal bitterballen kost bij het park en of de OC wil
helpen bij de voorbereidingen
e) Koud Drinken; dat kun je goedkoop bij de Lidl kopen en we letten op de aanbiedingen
van andere winkels zoals de Plus
f) Koffie en Thee
g) Speelmateriaal voor kinderen, bijvoorbeeld in 1 lokaal bingo en ergens anders
kleurplaten. Kinderen mogen ook gewoon buiten spelen.
h) Versiering van ballonnen en lichtjes
i) Geen toneelstukje want anders kun je niet goed nieuwjaar wensen
j) Een speech van de leerlingraad om uit te leggen hoe dit feest georganiseerd is en namens
de leerlingraad iedereen nieuwjaar wensen.
Verder denken we aan de volgende dingen:
- Een prowisebord met ‘nieuwjaar 2017’ erop
- Een uitnodiging maken (Naomi gaat dit maken, eventueel met hulp van Isa)
- Een programma maken voor die dag met het klaarzetten en wie er wat doet die dag, dit
bespreken we volgende vergadering

4. Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag
5. Bespreekpunten volgende vergadering
 Verslag van deze vergadering bespreken
 Nieuwjaarsfeest: programma maken en taken verdelen
 …
6. Sluiting vergadering
Allemaal bedankt voor deze vergadering, we hebben nuttig vergaderd!
7. Volgende vergadering:
Datum volgende vergadering is al snel en gaat weer over het nieuwjaarsfeest. We
vergaderen volgende week weer op D.V. dinsdag 6 december om 11.00 uur

