Vergadering Leerlingenraad
Datum: 18 december 2017
Plaats: Koffiekamer
Aanvang: 13.30
Sluiting: 14.30
Notulist: Daan
Voorzitter: Jens
Secretaris: Tessel
Afwezig: Jens (ziek)
Welkom + uitdelen informatie map
13.00 uur
We kijken even terug naar de notulen van de vorige week, we maken duidelijk
13.30 uur
afspraken wie wat gaat doen.

13.50 uur

Verbeterpunten voor OBS Koolhoven:
Graag Wc-borstels om de toiletten schoon te houden  Tessel en Jens nemen dit
op met Raymond
Handzeep zodat je na toiletbezoek je handen kunt wassen  Tessel en Jens
nemen dit op met Raymond
Prullenbakken stinken en zitten vliegen in  alle leden van de LLR nemen dit op
met de leerkracht (op tijd de bak legen maken, af en toe een sopje, iets leuks
bedenken als het goed gaat. LLR zal binnenkort weer een check gaan doen in alle
groepen.)
Schoolplein wordt vervuild, zowel tijdens als na schooltijd  wellicht kunnen er
vaste prullenbakken geplaatst worden.  Anne neemt dit op met Sjaak en
Raymond
Zweetgeur in de kleedkamers bestrijden met een verfrisser  Tessel en Jens
nemen dit op met Raymond
Lisa: Relax-kleding mee naar school
- Na een bepaalde dag/week/maand/periode (bijvoorbeeld na Pasen).
Nu voor a.s. vrijdag 22 december! Lisa en Anne sturen een mail. Iedereen
bespreekt dit morgen met de leerkracht.
Stijn: Meer leuke andere activiteiten
- Proefjes doen
- Gastlessen
Gastlessen en proefjes e.d. horen ook bij Davini en komen soms aan bod
tijdens feesten of projecten. Je kunt dit ook met je leerkracht bespreken zodat
je kan aangeven dat je dit deze manier van leren erg fijn vindt.
Fietsenrekken (groep 6)
- Rekken voor ouders
Tessel en Jens nemen dit op met Raymond
Spullen (groep 6)
- Meer spullen op het schoolplein van de Grote Beemd
Anne bespreekt dit met Wilma.
Minder uren (groep 6)
- Ander rooster
Antwoord vanuit Stijn, iedereen moet in Nederland evenveel uren naar school.
Buiten lessen (groep 5)

- Vaker de lessen buiten geven
Gymlessen (Groep 5)
- Gymlessen op niveau
School is bezig met een nieuwe gym methode of een andere werkvorm voor
bewegingsonderwijs.

14.10 uur

14.20 uur

Punten vanuit school:
Evaluatie
Sinterklaas
- Leuke pieten (groep 6)
- Verhaal (groep 7)
- Langere tijd voor surprise
- Meer eisen aan surprise
Fotograaf
- Geen aardige fotograaf (groep 5)
- Goed geregeld (groep 5)
- Lelijke foto’s (secretaris)
Communicatie: we gaan nadenken op welke manier wij willen communiceren met je
klas, ouders, school ed. Dit puntje komt de volgende keer terug op de vergadering.
Huiswerk”
Klas inlichten over eerste vergadering.
-pyama dag
-prullenbakken
-de zelf ingebrachte onderwerpen terug koppelen in de je groep

