Leerlingenraad 2019-2020
Datum
11-11-2019

Agenda en notulen

Actiepunten

1. Voorstelrondje: 3 nieuwe leden: Elke, Niene, Pleun
2. Taken van de leerlingenraad: Voorzitter, notulist,
materialenvrouw, tijdbewaker, stiltekapitein
3. Taken verdelen

Voorzitter: juf’Janneke -> zorgt voor agenda
Notulisten: Puck en Eefje -> delen van notulen
Materialenvrouwen: Elke en Niene: Ideeënbox,
Chromebook
Tijdbewakers: Sofie en Saar: afbakenen tijd
Stiltekapitein: Pleun en Sara: rust en dat er naar
elkaar geluisterd wordt.

4. Foto maken voor de Nieuwsflits: niet gelukt
5. Sociale veiligheid
6. Rondvraag

Sociale veiligheid:
1. Er wordt iemand gepest bij het
buitensporten.
2. Bij het overblijven worden ruzies tussen
bovenbouw niet opgelost
3. 2 losse stoeptegels bij de ping-pong
4. De bankjes om de groene heg zijn kapot.
5. In de fietsenstalling is een los fietsenrek.
6. XXS rijdt heel hard en zorgt voor
onveilige situaties.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

voor elkaar opkomen
Sara, Sofie en Eefje gaan naar Cindy.
Sara en Elke laten het juf Stijntje zien
Juf Stijntje is er al mee bezig
Eefje gaat naar juf Bep.
juf Janneke spreekt hen aan.

Rondvraag (zie hierboven)
20-1-2020

1. Notulen van de vorige vergadering. Terugkomen op punten bij
sociale veiligheid. Hoe gaat dat nu?

2. Nieuwe punten sociale veiligheid?
3. Rondvraag. Alleen de punten.
4. Ideeënbox. Wat zit erin? Bespreken.

Buitensporten: juf Janneke spreekt een keer met
de begeleiding over oplossen van conflicten.
Losse stoeptegels en bankjes gaat juf Stijntje mee
verder.
Overblijf conflicten bovenbouw: Sara, Sofie en
Eefje gaan naar Cindy.
Puck: goede doelen actie
De leerlingenraad denkt na over goede doelen
voor dit schooljaar en melden dit bij juf Janneke
-steppen – kingen
- springstokken, voetballen aanschaffen
- goals
- gras
Afspraken: vanuit het potje van de Eieractie
kopen we nieuw buitenspelmateriaal. Elke en
Puck maken een enquete. Pleun en Sofie
controleren het hok: wat is er nog, wat moet
weg.

5. Nieuws uit de klassen.
6. Rondvraag.
Rondvraag is afgemaakt op maandag 27-1-2020

9-3-2020

Schans om te steppen 5/6
Kraan wc zit dicht op de wasbak: Als je van de WC
afkomt, was je ze gewoon daar.
En heb je vieze handen van het verven of iets
anders dan was je je handen bij de koffiekamer
met warm water en zeep.
Drukte met steppen: Je mag voor schooltijd op
het plein van groep ½ steppen en in de pauze
mogen ze wel op het grote plein rond steppen.
Je mag het kingvak niet hinderen ook al zijn ze
aan het wisselen. In de klassen vertellen.
Juffrouw Janneke gaat achter het gras aan.
Voor de goede doelen actie gaan we nog even
kijken waar we het geld aan gaan doneren.

