Notulen leerlingenraadvergadering 28 maart 2018
Aanwezig:
Asnate, Anna, Fien, Fleur, Danique, Jarno, Jelle, Christiaan, juf Marjolein, juf Gerrie
1.Welkom
Juf Marjolein heet iedereen welkom en geeft een compliment dat (bijna) iedereen
de agenda, het mapje en een pen bij zich heeft. Er wordt nog even uitgelegd wat
notulen zijn en waarvoor die gemaakt worden.
2. Terugblik disco
Iedereen is erg tevreden over de disco. Het was leuk om te helpen en alles was
goed geregeld.
Tip voor de volgende keer: bekers en chips ‘s middags al vast klaar zetten in de
lokalen.
3. Schoonmaakmiddag voor of na de meivakantie.
I.v.m. het schoolkamp van groep 7 wordt besloten om de schoonmaakmiddag te
houden op maandag 14 mei.
Ieder lid van de leerlingenraad kiest 3 andere leerlingen uit zijn /haar groep, zodat
er in totaal 4 leerlingen per groep helpen met de schoonmaak.
4.Buitenlesdag 10april
De leerlingenraad maakt een schema voor de indeling van de beide schoolpleinen
en denkt eventueel na over leuke ideeën, die ze daarna doorgeven aan de
meesters en juffen. Komen er geen ideeën, dan bedenken de juffen en meesters
zelf een leuke activiteit.
Asnate en Fleur gaan dinsdag 3 april met een schema langs de groepen.
5.Schoolkrant
Tijdens de vergadering wordt Babette Boonk uitgenodigd om uit te leggen hoe zij
zich een schoolkrant heeft voorgesteld.
Ideeën van de leerlingenraad:
 Op de site zetten
 Naam voor de schoolkrant bedenken (Fien gaat hiervoor Babette vragen)
 Vanaf volgend schooljaar.
 Elke groep krijgt klassenpagina om zelf te vullen
 Eventueel een vlog.

6.Nieuwe punten vanuit de groepen:
Meer speelmateriaal, speurtocht, meer werken met computers of tablets, tweede
pauze moet langer, speciale bal voor vrijdag (dan hebben alle groepen
“voetbaldag”)
7.Afsluiting
Anna stelt voor om de tips voor de schoolkrant de volgende vergadering weer te
bespreken.

Actiepunten:
 Asnate en Fleur: dinsdag 3 april schema buitenlesdag ophalen bij muf
Marjolein en langs de klassen gaan
 Juffen:
notulen ook naar de leerlingenraad sturen
Overleggen over schoonmaakmiddag met meester René
Taken voor schoonmaakmiddag indelen
Schema voor buitenlesdag maken

