Leerling raad 2019-2020
Notulen leerling raad 12-11-2019
1. Opening en notulen van de vorige keer
Notulen zijn goedgekeurd
2. Gast: Juffrouw Laura over de PR voor de school
hoe kunnen we er voor zorgen dat de (buitenwereld) weten wat wij op de Floralaan allemaal doen
Pro imago: hoe denken de mensen .grote school, bijles, techniek, , gezellig, veel kinderen, bezoek
aan prehistorisch dorp, gymzaal.
We verzamelen ideeën ( ook met de kinderen in de klas) om onze school bekender te maken en
schrijven die op een Post-It. Deze plakken we op de flap in de teamkamer. Bijvoorbeeld: spandoek,
vrienden en familie uitnodigen .
3. Heb je reacties gekregen van de andere kinderen in de klas en hoe verzamel je ideeën?
Er zijn klassen die een ideeën box hebben, bij andere groepen vraagt de leerkracht het.
4. Ideeën of aandachtspunten uit de klassen
Punten die nog uit de klassen komen:
 Zoen en zoef strook en zebrapad niet veilig
 Mogen we in pauze ook op Chromebook
 Langer gym
 Extra lesgeven op nieuwe onderwerpen
 Puzzels in de klas
 Extra hulp in de klas
 Iedereen vindt het fijn
 Lerarentekort voorkomen
 Po/vo evenveel salaris
 Buiten les
 Uit 1 groep wilde meer dan de helft geen moestuin op plein; zonde en snel kapot
Juf Arabella geeft bij aantal dingen aan dat het niet kan en mag:
 Chromebook in de pauze gebruiken
 Langer gym
 Langer pauze
 Extra juf/meester in de klas
5. Welk idee willen we als eerste gaan aanpakken? En hoe gaan we dat dan aanpakken?
Top 3 ideeën:
1 bejaardentehuis daar gaan koken en bakken en nog veel meer
2 Leuker les geven
3 spellen doen
We kiezen als eerste dat we gaan helpen in het bejaardentehuis.
2 of 3 kinderen uit groep 7 of 8 gaan dan naar het bejaardentehuis plannen
Budget is 100 euro .
Juf Femke gaat een afspraak maken.

