Notulen Leerlingenraad

Maandag, 13 november 2017
Notulist: juf Carla

1. Welkom.

Aanwezig: Sacha, Mark, Bregje, Bram, Chiara, Nora
Afwezig: Leerlingen groep 1/2

2. Wat hebben we de
vorige keer besproken:

- Wat is de taak van de leerlingen die in de leerlingenraad zitten?
- Wat gaan we doen in de Leerlingenraad?
-Hoe vonden we de kinderboekenweek?
Deze punten zijn na de vergadering besproken in de klassen.

3. Wat willen we nu
bespreken:

- Wiebelend klimrek.
Verteld wordt dat het klimrek wiebelt. Juf Carla geeft dit door aan Chris en
als hij er niets aan kan doen, aan de gemeente.
- Afspraken rondom het grote doel en de kleine doeltjes.
De afspraken zijn niet duidelijk. Juf Carla bespreekt dit in het team, waarna
de juffen de afspraken in de klassen nog een keer vertellen.
-Tellen bij de schommel gebeurt niet eerlijk.
Afgesproken wordt dat de kinderen, in plaats van tellen hoe lang iemand in
de schommel zit, nu het heen en weer gaan tellen. Afgesproken wordt dat
dit 20x mag. Juf Carla zorgt voor een afsprakenblad bij de schommel.
-Meer knutselen of tekenen in de groepen 5/6 en 7/8
Kinderen geven aan meer te willen knutselen en tekenen in de groepen 5/6
en 7/8. Juf Carla bespreekt dit met de andere leerkrachten.
-N.a.v. het ontbijt:
Het ontbijt was goed.
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-N.a.v. Kerst:
Graag samen zingen en als het mogelijk is per kind een kerstbal in de boom
hangen. Juf Carla bespreekt dit met de kerstwerkgroep.
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-Sintcadeau:
In de bovenbouw willen de kinderen graag een voetbal en een bal voor rond Juf Carla
de tafel als Sinterklaascadeau. Juf Carla geeft dit door aan de leerkrachten.
-Trampoline:
Als er een nieuw speeltoestel op het schoolplein komt dan graag een
trampoline. De veiligheid wordt besproken en hier zijn ideeën over. Juf
Carla neemt dit mee in de mogelijkheden.
-Speelhutje i.p.v. boot
Als de boot vervangen wordt dan willen de kinderen graag een speelhut,
groot genoeg voor alle groepen. Juf Carla neemt dit mee in de
mogelijkheden.
4. Welke afspraken
maken we:

- In de klas wordt verteld wat er bij de leerlingenraad is besproken.
- In de klas wordt gevraagd over welke ideeën of wensen er in de
leerlingenraad gepraat moet worden.
De volgende vergadering is op 20 november om 14.45 uur.
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