Notulen vergadering leerlingraad 8 december om 11.15 uur

Aanwezigen: Willem-Jan, Jeroen, Mook, Luuk, Anna- Emely, Jan, Juli K. en Juf Koppert
1. Hartelijk welkom!
Iedereen is van harte welkom bij de vergadering. Fijn om weer met elkaar te overleggen. Luuk
heeft een papier meegenomen, hierop staan wat gesprekspunten die hij wil inbrengen.
Supergoed gedaan!
2. Bespreken vorige notulen
De notulen van de vorige keer waren goed.
3. Welke ideeën gaan we bespreken?
- 80% van groep 5-6 is voor een schoolmoestuin. Juf Koppert gaat dit bespreken met de
meesters en juffen zodat we hier in het voorjaar mee kunnen beginnen.
- Wat mag wel en wat mag niet op het plein? Er zijn nu ook oxboards, mag dat? Ja dat mag.
Alles waarbij je een stuur in handen hebt (fiets, step etc.) die mogen niet, maar de andere
dingen mogen wel. Het is fijn om te zien dat veel kinderen rekening houden met andere
kinderen. Juf Koppert geeft een compliment omdat ze ziet dat er dit jaar veel oudere
kinderen zijn die de jongere kinderen veel gunnen. Bijvoorbeeld een extra beurt rond de tafel
of een extra worp met de basketbal. Zo horen we met elkaar om te gaan en we zijn er
allemaal dit tevreden over.
- De speeltoestellen zijn wel een beetje saai.
Hier wordt verschillend over gedacht. Het parcours is meer voor groep 3-4-5. Anderen geven
aan dat je ook maar 6 jaar ermee hoeft te doen. De duikelstangen zijn soms erg fijn, maar
soms speelt er niemand op. Juf Koppert geeft als tip om het buitenspeelgoed weer te gaan
gebruiken.
Willem-Jan heeft een pannakooi als idee.
Iedereen krijgt de opdracht om buitenspeelgoed te bedenken van maximaal € 100,Juf Koppert heeft nog nieuwe pingpongballen, als we dat weer gaan doen kunnen we ze
komen halen.
4. Bedanken bij het kerstfeest
- De leerlingraad mag bedanken bij het kerstfeest. Van groep 8 mag Owen dit doen. Juf
Koppert zal een briefje maken. We oefenen dit in de kerk op woensdag 20 december als we
ook gaan oefenen met de klas.
5. Poster leerlingraad
- Iedereen mag weten dat wij de leerlingraad zijn. We hebben een leiderschapsrol voor de hele
school. Volgende vergadering gaan we samen bedenken hoe we de poster willen ontwerpen.
- Iedereen kan er nu alvast ideetjes voor verzamelen.
6. Rondvraag
Mook vertelt dat groep 7/8 een schoolpleinleider heeft, dit is echt ideaal voor alle spullen, want
eerst bleven de spullen vaak ’s nachts buiten liggen en dat is niet best.
Jeroen vertelt dat de kapstokleider een mooie taak is, dan kun je de jassen die op de grond liggen
aan de kinderen geven en die moeten hun jas dan weer op gaan hangen.
De gang en het plein zien er op deze manier tiptop uit!
De leiderschapsrollen wisselen elke maand.
7. Bespreekpunten volgende vergadering
 Poster leerlingraad voor de school
 Takenverdeling bij de Open Dag op dinsdag 23 januari
 Buitenspeelgoed wat we van te voren bedacht hebben
8. Sluiting vergadering
Juf Koppert bedankt iedereen en sluit de vergadering.
9. Volgende vergadering:
Datum volgende vergadering zet juf Koppert in het weeknieuws. Dat wordt januari 2018.

