Notulen vergadering leerlingraad 8 maart 2019 om 11.15 uur

Aanwezigen: Jasper, Peter, Aleksander, Esmee, Joris, Selina, Renzo en Juf Koppert
Yasha is ziek
1. Welkom!

2. Bespreken notulen vorige vergadering
Zijn de notulen van vorige vergadering akkoord? Ja prima.
Is het presenteren in groep 7-8 inmiddels al gedaan door Selina en Yasha? Ja!
De spullen bij punt 5 zijn niet gekocht, hoe komt dat? We hebben niet afgesproken wie dat zou doen. Wie
gaat het doen? Selina vindt het leuk om 1x ballenpomp en wat springtouwen te kopen van 5 meter.
Juf Koppert heeft aan de OC het voorstel gedaan om bij de kerstcollecte te gaan werken met
collectebusjes.

3. Wat is er vandaag te bespreken?
 Tafeltennisspullen
Deze zijn gekocht en liggen er nog gloednieuw bij.
Esmee en Selina zullen in groep 3-4 uitleggen, Aleksander en Renzo in groep 5-6 en Jasper en
Joris in groep 7-8. We leggen uit dat ze
1. alleen bedoeld zijn voor tafeltennis, niet voor tikkertje ofzo
2. als je uitgespeeld bent moet je de spullen binnen brengen


Juf Koppert vertelt over de plannen voor de komende jaren. De minister wil niet alleen plannen
voor een jaar zien, maar ook plannen zien voor meer jaren. Onze school wil in de toekomst een
nieuwe rekenmethode, meer doen met robots en techniek, nadenken over computergebruik en
media, nadenken over wat er nog in het rapport moet, werken aan portfolio en aan een gezonde
school met een goed gebouw.

4. Bespreekpunten voor volgende vergadering
 Aleksander vraagt om te bespreken of we de oude taalmethode weer kunnen gebruiken. Die was
veel makkelijker. Alle andere kinderen denken dat we slimmer worden van de nieuwe methode,
dus die houden we toch maar.
 Sommige kinderen vonden het werken met een weektaak fijn, dat is er nu niet meer,
waarschijnlijk omdat we nu ook chromebooks hebben. Wie de weektaak mist kan dit zelf bij de
meesters vertellen.

5. Rondvraag
 Jasper en Joris vragen wanneer het nieuwe klimrek komt. Juf Koppert vertelt dat ze geld heeft
laten reserveren voor het nieuwe klimrek. Als het huidige klimrek bij de volgende keuring wordt
afgekeurd, dan kopen we een nieuwe.

6. Sluiting vergadering
Iedereen hartelijk bedankt en graag tot volgende keer!
Het duurt wel een beetje lang, hebben we in april geen vergadering? Nee, want 19 april begint er een
vakantie van twee weken.

7. Volgende vergadering:
De volgende vergadering hopen we te houden op vrijdag 10 mei om 11.15 uur

