Verslag leerlingenraad 3 oktober 2017

Aanwezig:
Afwezig:

Corniels, Tabesh, Jayda, Lyndon, Livayro , Elisa, Merle, Meester Jerremey en juf
Wendy
Estelle, Shay

1.Welkom en opening
Meester Jerremey. Hij vertelt dat Shay ziek is en Estelle van school is. Lyndon gaat vragen wie in haar
plaats in de leerlingenraad wil.
2.Kennismaken
De leerlingenraad heeft zich al voorgesteld in de klassen. In de leerlingen gingen we zeggen wie we
zijn en waarom we in de leerlingenraad wilden.
3. Kiezen voorzitter/secretaris
De secretaris is Tabesh geworden. De voorzitter is Levayro geworden. De voorzitter moet zorgen dat
iedereen aan de beurt komt tijdens de vergadering en leidt de vergadering.
De secretaris moet de agenda en het verslag maken. Het verslag moet altijd snel na de vergadering
worden gemaakt.
4. Mededelingen
Geen mededelingen
5. Planning activiteiten/ideeën.
- Meer stoelen voor het leerplein
- Repareren van spullen
- Meer stelten
- Groep 3 schoenenkast
- Kinderen zelf gymles kiezen
- Stickers op bakken buitenspeelgoed (wat er in zit) en controleren of het erin gedaan wordt.
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We gaan nu 1 idee aanpakken. Dit wordt de stickers op de bakken van het buitenspeelgoed. Livayro
maakt een lijst wat er in de bakken zit. Tabesh en Lyndon zoeken plaatjes en printen het. Merle en
Elisa plastificeren het en maken het netjes. Corniels en Jayda en plakken het erop. Afgesproken
wordt dat dit voor de herfstvakantie (woensdag) gebeurd is. Er was een idee om de bakken voortaan
buiten te zetten door mensen van de leerlingenraad en te controleren of het in de goede bakken
terug gelegd wordt.
Meester Jerremey zegt dat de aanmeldingen voor de bredeschool minder worden. Hoe zou dit
komen? De leerlingenraad gaat in de klas vragen hoe dit komt en wat ze graag wilen. Corniels en
Jayda vragen in 4, Livayro en Merle vragen in 5, Tabesh vraagt in 6 en Lyndon in groep 7 en 8.
6. Rondvraag.
Meester Jerremey wil de volgende vergadering bespreken hoe het werken op het leerplein is. Is er
genoeg materiaal, wat missen jullie. Iedereen gaat hier over nadenken.
Juf Wendy zegt dat de volgende vergaderingen van de leerlingenraad zijn op 28 november, 27 maart
en 5 juni.
7. Sluiting
Livayro sluit de vergadering.
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