Verslag leerlingenraad 28 november 2017

Aanwezig:
Afwezig:

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

1.Welkom en opening
Livayro opent de vergadering en zegt dat Merle ziek is.
2.Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
3. Leerplein
Hoe bevalt het leerplein?
- De blokjes werken niet goed. Kinderen pakken geen blokjes. We moeten kijken hoeveel
blokjes groep 4/5 heeft. We willen alle blokjes in de la op het leerplein.
- Ook is er veel lawaai, waar leerlingen last van hebben. Dit kunnen we doen: 1. Bespreken in
de klas. 2. Kinderen erop aanspreken. 3. Kinderen rondlopen.
- Shay, Tessa en Tabesh gaan met juf Laura bespreken over de blokjes en het lawaai.
- Op de computer van groep 7 staat geen word. Lyndon gaat dit aan meester Pieter en Juf Dani
vragen.
- Er zijn meer blauwe houders nodig waar je je ipad op kan zetten. Bij de nieuwbouw zullen we
kijken of er meer stoelen en tafels kunnen zijn die goed zitten.
4. Brede school
Meester Jerremey vraagt of de leerlingenraad nog ideeën heeft voor de brede school.
Freerunning. Dit zit er de volgende keer bij voor groep 6/7/8.
Oliebollen. Dit kan helaas niet. Het rijzen duurt heel lang en de frituur is gevaarlijk.
De leerlingenraad zal in de klas vertellen dat de kinderen zich moeten inschrijven voor de brede
school.
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5. Rondvraag
Idee vanuit de leerlingenraad is een schoolkrant. Meester Jerremey is akkoord. We moeten er wel de
tijd voor nemen. Voor de voorjaarsvakantie. De volgende kinderen gaan dit doen:
-

wist je dat. Tabesh en Merle
Zonnetje foto. Corniels en Shay.
foto leerlingenraad. Juf Wendy
Woordzoeker. Elisa en Levayro.
Kleurplaat Amalia. Meester Jerremey
Activiteit op school. Als dit is geweest, dan zal iemand er een stukje over schrijven.

De leerlingenraad gaat het maken met hulp van juf Wendy. Er zal een brievenbus worden gemaakt
door Tessa samen met juf Nicole. Lyndon en Jayda gaan dit in de klassen vertellen dat ze daar iets in
kunnen doen voor de schoolkrant. Een verhaal of een strip of iets anders. Ze moeten het schrijven op
een wit blaadje met zwart potlood.
Het schoolkanaal voor ouders. We hebben al een website. Daar kan elke unit iets op zetten. Ook
kunnen we iets van de leerlingenraad hierop zetten. Wie we zijn en wat we doen. Tessa en Shay gaan
dit doen.
Groep 3 helpen met rekenen en groep ½ helpen met cijfers en voorlezen. Meester Jerremy zal aan de
juffen vragen of zij dat willen.
Groep 3 wil een schoenen kast. Maar een kast is gevaarlijk dus doen we het met tape.
6. Sluiting
Livayro sluit de vergadering.
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