Notulen vergadering Leerlingenraad woensdag 12 december 2014
aanwezig:
afwezig:

Esmay Rentes, Angela Wielaard, Jela Bouman, Naomi van Brussel, André Knops, Jan-Willem
Vijfhuize, Nienke van den Berg
Yvette Wielaard

1. Opening
Door juf Meijer
2. Vaststellen agenda
We spreken af dat juf Meijer voortaan de agenda maakt. André heeft dit voorgesteld. Iedereen is
het daar mee eens.
3. Notulen
Esmay vindt het fijn als juf Meijer de notulen maakt. Dit spreken we af.
4. Stickers
Juf Meijer heeft plasstickers besteld. We kiezen er twee uit voor de wc in de middenbouw en twee
voor de wc’s in de bovenbouw. Jan Willem en André krijgen plastic handschoenen en dan gaan
we de stickers in de wc’s plakken. Dit lukt.
5. Kerstattentie voor de buren
We willen graag aan onze buren een kerstattentie geven. We vinden het belangrijk dat we goed
met elkaar omgaan. Jan Willem zegt nog dat de buren soms best overlast hebben van de
kinderen. Iedereen is het daar mee eens. Alhoewel Jela en Angela ook vinden dat de buren dat
wel hadden kunnen weten. Ze wonen namelijk tegenover een school. We oefenen met elkaar op
welke manier we de attentie aanbieden. En hoe we kunnen reageren als iemand de attentie
bijvoorbeeld niet wil aannemen. We spreken af dat we in elk geval beleefd en vriendelijk zullen
blijven. De kinderen komen vrijdag 19 december om 10 uur naar de centrale ruimte. Daar pakken
we de kerstattenties in en schrijven we de kaartjes. Daarna bezorgen de kinderen de cadeautjes
bij de buren. De kinderen stellen voor een klein kerstpakketje te maken. Juf Meijer zal er voor
zorgen.
6. De Ideeënbus
Er zitten heel veel ideeën in de ideeënbus. Terwijl hij alleen maar in groep 8 is geweest. De
volgende ideeën zitten in de ideeënbus:
Luchtverfrisser in de wc’s
Goede zeep in de wc’s
Meer activiteiten bij de overblijf
Meer interessante lessen
Ping-pong set
Ipads in de klas
Meer verstopplekken op het plein
Een groter basketbalveld
Een paar ideeën vinden we niet uitvoerbaar. Zoals: meer vakantie.
Alle andere ideeën bespreken we uitgebreid.We vinden ook een paar oplossingen:
Luchtverfrissers: juf Meijer zal kijken naar een luchtverfrisser die je niet leeg kunt spuiten.

We vinden de zeep goed genoeg. We denken dat de kinderen er alleen beter mee om moeten
gaan.
De kinderen geven aan dat er bij de overblijf teveel regels zijn. Dat is niet gezellig. Hoe meer
regels, hoe meer overtredingen.
Meer interessante lessen: De energizers worden door iedereen erg leuk gevonden. De kinderen
zeggen daar ‘veel van op te steken’. Ze vinden het wel jammer dat er soms alleen energizers
worden gedaan ‘als er tijd over is’. Door de lessen met ‘de meneer die Jan heet’ krijg je veel meer
zin in school. De kinderen praten met elkaar over de relatiecirkels en mindmaps. Volgens Jan
Willem begrijp je hierdoor meer waarom je dingen leert op school. Ook vinden de kinderen dat je
door de energizers beter leert samenwerken met kinderen ‘die je nooit ziet’.
Pingpong set bij de tafeltennis tafel vinden de kinderen niet echt nodig. De balletjes zijn zo kapot
of kwijt. We hebben dit al eerder afgekeurd.
Ipads in de klas moeten er wel komen. De kinderen denken aan een actie. Juf Meijer zegt dat
school voor ipads geld spaart / reserveert.
Meer verstopplekken willen we wel graag.(groep 8) Maar de kinderen denken ook dat het niet
makkelijk is.Juf Meijer zal er wel in een vergadering met de juffen en meesters over praten.
Ook het rooster voor het basketballen moet beter worden gemaakt. En de kinderen willen graag
tijdens de pauzes allebei de baskets gebruiken. Ook hierover zal juf Meijer met de juffen en
meesters gaan praten.
De ideeënbus gaat nu naar groep 7b en André levert hem vrijdag19 december in bij juf Meijer.
De voorstelling voor groep 1/2 wordt besproken op 20 februari
Afspraken:
Vrijdag 19 december om 10.00 uur: kerstattentie voor de buren
Volgende vergadering is 20 februari 2015 om 10 uur.
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