Notulen vergadering leerlingraad 29 september 2017 om 13.45 uur
Aanwezigen: Ivan, Jeroen, Mook, Luuk, Anna- Emely, Jan, Juli K. en Juf Koppert
1. Hartelijk welkom!
De nieuwe leerlingraad houdt vandaag haar eerste vergadering van dit schooljaar.
Juf Koppert vertelt hoe het gaat in de vergadering. We maken altijd een plannetje, dat heet
een agenda. In deze agenda staat wat we die vergadering gaan bespreken. Je mag ook altijd
zelf met een idee komen. Zo’n idee moet voor de school zijn. Niet voor je eigen klas want dan
moet je het aan de meester vragen.
2. Bespreken vorige notulen
Na de vergadering maakt juf Koppert notulen, daarin staat wat we besproken hebben.
De notulen van de vorige keer waren goed.
3. Wat vinden we fijn en willen we zo houden?
- De school is dicht bij ons huis
- Het kleuterlawaai hoor je niet door de hele school, wij kunnen best rustig werken
- De lessen op deze school zijn echt leuk
- We zijn blij met het voetbalveld en de pingpongtafel
- Fijn dat de meiden en jongens wc’s apart zijn en dat we er kaartjes voor hebben in de
klas
- Leuk dat de meesters ’s morgens tegen iedereen goedemorgen zeggen, daar word je blij
van.
4. Wat willen we verbeteren?
- Het voetbalveld is vaak nat als het geregend heeft. Door de hoge bomen kan de zon er
niet goed bij. Moeten we de bomen snoeien? Maar dan wordt het in de zomer weer zo
warm. Nu hebben we geen wind op het veld, als de bomen gesnoeid zijn wel. Dit jaar is
een beetje nat, soms is het helemaal niet nat. Bij de herfstvakantie gaat het veld dicht.
- De voetbaldoelen zijn kapot, in het voorjaar willen we nieuwe en sterke kopen
- Jan rook 1x een vieze lucht uit de wc, dat is niet lekker. Gelukkig was het maar 1x
- Als er een vuurtje is gestookt bij een feestje van de meester of juf of van de
boogschietclub, dan moeten ze wel de as opruimen want anders heb je heel lang zo’n
zwarte hoop.
- Mogen we ook steppen op het plein; nee de steppen horen in het fietsenhok.

5. Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag

6. Bespreekpunten volgende vergadering
Iedereen mag iets bedenken wat goed is voor de school.
7. Sluiting vergadering
Juf Koppert bedankt iedereen en sluit de vergadering.
8. Volgende vergadering:
Datum volgende vergadering zet juf Koppert in het weeknieuws. Dat wordt december.

