Notulen leerlingenraad
Vergadering 2
27-11-2017
Aanwezig: Sven, Sil, Mikky, Lars, juf Laura
De leerlingenraad heeft een week voor de vergadering een agenda gekregen. Groep 5/6 heeft op het
laatste nippertje de vergadering voor kunnen bereiden in de klas. Bij groep 7/8 is dat niet gelukt. Juf
Laura vertelt dat het heel belangrijk is om goed voorbereid naar een vergadering te komen. Doordat
ze de agenda een week van te voren krijgen, weten ze dat het eraan komt en kunnen ze de
onderwerpen met de andere kinderen bespreken. Dit hoeft niet persé in de klas te gebeuren.
Sommige onderwerpen, zoals de bankjes op de speelplaats, kun je ook heel goed tijdens het buiten
spelen bespreken.
1. Wat vinden de kinderen van de leeshoek? Is het een fijn plekje om rustig te kunnen lezen?
Wordt hij goed gebruikt?




Tijdens het overblijven wordt de leeshoek ook gebruikt. Dit mag ook van de school. Maar het
zou fijn zijn als de leeshoek netjes wordt achtergelaten zonder etensresten op de grond. Juf
Laura gaat dit vragen aan de overblijfjuffen.
Veel kinderen vinden het een fijn plekje om te lezen, maar sommige kinderen gebruiken de
leeshoek op de verkeerde manier. Als de juffen de deuren van de klas open laten staan,
kunnen ze deze kinderen misschien beter horen. De leerlingenraad stelt voor dat zij de
klassen ingaan om te vertellen dat wanneer iemand zich niet goed gedraagt, hij/zij dit vertelt
aan de juf. Er worden dan geen namen genoemd, maar je zegt: 'Het is onrustig in de
leeshoek'. De juf kan dan daarna een waarschuwing geven aan iedereen en het extra in de
gaten houden. Ook worden de letters ‘SSSSST’ op de kast geplakt als herinnering.

2. Waar willen we de stenen bankjes neerzetten voor een gezellig hoekje om te zitten?






Een hoekje links naast de pingpongtafel, waar vaak een juf staat tijdens het buitenspelen.
Een stuk rechts naast de pingpongtafel, zodat je het voetbalveld en de pingpongtafel kunt
zien.
Bij het krijtbord.
Als wachtplek bij het viervakken. Dit is alleen niet zo handig, want dan staan ze in de weg
voor de fietsers.
Voor het lokaal van groep 5/6, zodat je naar het voetballen kunt kijken.

We kunnen twee stenen gebruiken met daarop een plank, zodat je een bankje krijgt. Juf Laura
gaat dit bespreken met de ouderraad.
3. In de middag van het Sinterklaasfeest wordt er geen surprise gedaan door de kinderen van
groep 5 t/m 8. Wat zouden deze kinderen leuk vinden om te doen?












Pepernotenbingo
Sinterklaasspellen
Film kijken. Juf Laura vertelt dat we onder schooltijd geen film meer kijken.
Kleurplaten kleuren
Sinterklaastoneelstuk
Knutselen over Sinterklaas
Techniek over Sinterklaas
Sinterklaasquiz
Het dobbelspel, waarbij iedereen voor 5 euro een kadootje koopt.
Pepernotensjoelen

Juf Laura bespreekt deze goede opties met de andere juffen en die beslissen wat we gaan doen.
De volgende leerlingenraad is op 26 maart. De leerlingen van de leerlingenraad krijgen een week
daarvoor een agenda met de vragen die ze kunnen bespreken met hun klasgenoten.

