Notulen leerlingenraad
Vergadering 1
18-09-2017
Aanwezig: Sven, Sil, Mikky, Lars, Sabina (OR), Monique (OR), juf Laura

1. Opening
Vandaag hebben we een bijzondere vergadering. Niet alleen omdat het de eerste keer is
met deze nieuwe leerlingenraad, maar ook omdat de ouderraad aanwezig is. Welkom
allemaal!
2. Hoe zijn de Gouden Weken gegaan?
De activiteiten die gedaan zijn om de groep nog fijner te maken waren erg leuk. In groep 7
en 8 vonden de leerlingen de twee weken heel leuk, maar ook genoeg. Het doel is bereikt,
ze zijn nu een fijne groep.
3. We hebben een krijtbord gekregen van Monique (de mama van Josje en Lotte). Waar
zullen we deze ophangen?
De volgende opties zijn in de klas besproken: onder het fietsenrek, naast het fietsenrek,
naast de basket, op de rode deur vlakbij de oude gymzaal. We hebben besloten dat het bij
de rode deuren komt, omdat dat het veiligst is. Monique gaat kijken of ze hem op kan
(laten) hangen.
4. Iedere groep heeft een eigen bak gekregen met speelmaterialen voor in de pauze.
Hoe bevalt dit en wat vinden de kinderen van de spullen?
De kinderen vinden het heel leuk, maar er worden stiekem dingen uitgehaald en deze
worden verstopt. Sommige kinderen gebruiken spullen uit een andere bak.
De leerlingenraad vindt dat de bal met een andere groep gedeeld worden als je met meer
groepen samenspeelt.
Om ervoor te zorgen dat er beter met de spullen wordt omgegaan, komt er per groep één
leerling die de bak controleert na de pauze. Dit kan iedere week iemand anders zijn. Als er
spullen ontbreken, dan worden deze na schooltijd door de hele klas gezocht (12.00 of 15.15)
Groep 5 t/m 8 zou graag meer korte springtouwen willen. Dit geldt ook voor de loloballen.
We zouden graag 2 of 3 loloballen willen en 3 springtouwen per groep.
De leerlingenraad gaat naar groep 3/4 om te vragen of zij nog materialen willen hebben om
buiten mee te spelen.

Een zandbak of verspringbak zou ook heel leuk zijn voor de bovenbouw.
Juf Laura gaat vragen waarom het zand onder de speeltoestellen vervangen is door stukjes
hout.
Antwoord: alleen zand was niet veilig genoeg volgens de mensen die de speelgoedtoestellen hebben
gecontroleerd. Als je valt, kun je je nog behoorlijk pijn doen omdat zand niet voldoende dempt. De
oplossing was rubberen tegels of houtsnippers. Er is voor houtsnippers gekozen, omdat de rubberen
tegels erg duur. Aangezien we binnen een paar jaar een nieuw schoolgebouw krijgen, hebben we er
nu even voor gekozen om houtsnippers daar neer te leggen.

De duikelrekken moeten beter gedeeld worden. Je mag hem niet alleen voor jezelf houden.
We kunnen de gele paal waar ballen in gegooid kunnen worden aan de andere kant van de
speelplaats zetten. Misschien wordt er dan meer mee gespeeld. Een ondergrond van gras
zou het fijnst zijn. Het kroontje zou dan het grasveld extra kunnen gebruiken om te
voetballen als het hekje verplaatst wordt.
De stenen bankjes kunnen in een kringetje gezet worden, zodat je een gezellig hoekje krijgt.
5. Er wordt dit jaar een goed doel uit Eerde gekozen. Welke ideeën hadden de
kinderen?
De volgende ideeën zijn genoemd: muziekscholen in Eerde, de jeugdcommissie van
carnaval, het bejaardenhuis. De ouderraad gaat 3 goede doelen uit Eerde kiezen. Deze
worden aan de leerlingenraad verteld, waarna zij in de klas kunnen gaan stemmen welk
goed doel gekozen wordt. De helft van het geld dat wordt opgehaald is voor de school en de
andere helft voor het goede doel.

Dit verslag wordt door de leerlingenraad in de klas besproken. Let extra op de volgende
afspraken en acties:
•
•
•

Als je met een andere groep speelt, wordt de bal gedeeld.
De leerlingenraad gaat naar groep 3/4 om te vragen of zij nog materialen willen
hebben om buiten mee te spelen.
De duikelrekken moeten beter gedeeld worden. Je mag hem niet alleen voor jezelf
houden.

De volgende leerlingenraad is maandag 20 november om 13.30u. De vragen die je vooraf in
de klas mag bespreken, krijg je een week van te voren.

Bedankt allemaal!

