Notulen Leerlingenraad 8 april 2019
Aanwezig:
Nieuwe leerlingenraad: Vivian, groep 5, Annemarie groep 6, Rosan groep 7, Kyara groep 7,
Romee groep 8 is ziek.
1: Het gaat goed met de leerlingenraad en ook op school. Victor Veilig wordt niet meer goed
buitengezet.de notulen zijn allemaal voorgelezen.
Actiepunten vanuit vorige vergadering:
Gala bal: leerlingen niet meer gekomen. Woensdag 15 mei mag deze gehouden worden.
Leerlingenraad zorgt zelf voor uitnodiging. Start 19.00-20.30
Juf Yvonne zorgt voor limonade en chips, Leerlingenraad verdeelt zelf hapjes. Wel
makkelijke hapjes verzorgen. Rosan maakt afspeellijst.
2: Groep 5:
Weinig ideeën. Maar netheid onder de trap heeft wel aandacht nodig.
Ze willen graag op het achterplein een klimrek, maar juf Yvonne legt uit dat dit van de gemeente is.
Verder zouden ze graag een keer met iedereen wil spelen.
Juf Yvonne vraagt of er een keer een grote pauze gezamenlijk kan zijn!
Groep 6/7:
Bosjes spelen nogmaals benoemd. Dit mag echt niet
Mag er een keer een pistool gevecht komen, helaas ….
Groep 6 wil zo graag eens voorlezen voor de kleuters. Graag regelen met juf Sandra en de
kleuterjuf.
Gedrag naar andere kinderen niet altijd leuk. Bang maken met takken en zo. Elkaar hiervoor
gezamenlijk aanspreken.
Er is nog steeds een wc probleem. Juf Yvonne geeft aan dat meester Alfred een idee heeft om
groep 8 hiervoor in te schakelen. Juf Yvonne blijft het jammer vinden dat onze kinderen niet weten
hoe je een toilet netjes gebruikt.
Groep 7/8:
Ook zij geven wc probleem aan.
Kunnen we vaker gymen? Helaas hebben wij niet meer dan deze tijden de gymzaal tot onze
beschikking.
Het schoolplein mag wel wat groener..
Kan de tafeltennis tafel niet eens opgeknapt worden? Juf Yvonne vraagt dit aan de gemeente.
Buiten les was leuk, ze hopen dat dit vaker is.
Verder geeft de leerlingenraad aan dat als zij kinderen aanspreken dat zij dan niet worden gehoord.
Kinderen accepteren dit niet. Juf Yvonne zal alle bovenbouw groepen bij elkaar roepen en dit
aangeven.
We legen de ideeën box:
Er zit niets in!
3. sluiting, juf Yvonne bedankt de leerlingenraad voor hun komst.
De volgende vergadering is 20 mei om 13.00 bij juf Yvonne.

