Leerlingenraad

24-09-2019

Voorzitter: Arabella, na vandaag is Maxime de voorzitter
Secretaris: Julia
Notulant: Ebby
We komende op de volgende data bij elkaar:






12 november
14 januari
10 maart, tijdens deze vergadering gaan we de taken van voorzitter, secretaris en
notulant opnieuw verdelen. Als je al een taak hebt gehad dan mag je niet opnieuw.
21 april
9 juni

Waarom willen wij in de leerling raad?
Julia: ik was de enige die wilde en ik heb leuke ideeën.
Isabelle: ik wil de mening van kinderen meenemen.
Jolijn: ik heb leuke ideeën.
Lot: ik vind het leuk en zit nu in nieuwe klas dus andere ideeën.
Gina: ik wil leren leuker maken door bijvoorbeeld spelletjes.
Bente: ik heb goede ideeën.
Ebby: ik vind het leuk
Boyd: leuk.
Maxime: ik wil verbeteren en heb goede ideeën.
Tristan: ik wil meer groen op het plein.
Dit zijn een paar afspraken die wij hebben gemaakt
1.
2
3
4
5
6

Niet door elkaar heen praten
Zorgen dat je goed voorbereid
Goed naar elkaar luisteren
Op tijd komen
Elke bijeenkomst je mapje met schrift, agenda en etui meenemen
Je vertelt na elke vergadering in de klas wat we hebben besproken

Ideeën voor school
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Groener schoolplein
Leren leuker maken
Moestuin; wat er uit komt ook gebruiken op school
Meer buiten les
Nieuwe lessen er bij met speciaal thema, meer werken in projecten
Dagje helpen in het bejaardentehuis
Meer bewegend leren op speciale plekken
Koken op school
Meer aankleding in de klas
Kuikentjes in de klas

11 Ouders als gastdocent uitnodigen, laten vertellen over hun werk
Dat waren een paar ideeën voor school
o ja voor dat ik het vergeet wij zijn ingeschreven met school voor groente en fruit
We hebben ook nog gesproken over de uitslag van een lijst die we vorig jaar in moesten
vullen ( WMK, leerlingtevredenheid) en over onveilige plekken.
Dit vinden we onveilige plekken op school:
 Bij het tussenpoortje tussen 2 pleinen
 Fietsenstalling
 Wc’s leerlingen ( deur is open aan boven- en onderkant)

