Vergadering Leerlingenraad
Datum: 29 januari 2018
Plaats: Koffiekamer
Aanvang: 13.15
Sluiting: 14.30
Notulist: Daan
Voorzitter: Jens
Secretaris: Tessel
13.15 uur
13.30 uur

13.40uur

Graag allemaal op tijd aanwezig zijn!!!!!!
(doordat iedereen gehaald moet worden gaat er kostbare tijd verloren)
We bekijken samen de vorige notulen. Is alles gedaan?
Jens en Tessel hebben nog geen afspraak gemaakt met Raymond. Dit gaan zij
z.s.m. doen. Ze koppelen dit in de volgende vergadering terug aan de rest.
Alle andere zaken zijn gedaan. Fijn!
Gesprek Raymond en Marius erg bijzonder. Goed gesprek geweest. Ook rookbeleid
is aanbod gekomen. LLR is unaniem van mening dat er een rookverbod op het hele
schoolterrein moet komen. We gaan dit bespreken met Raymond en denken ook
mee over een alternatief  Rebecca
Gezonde school. Dit onderwerp de volgende keer op de agenda  Anne
Gesprekonderwerpen vanuit alle groepen:
Springtouwen
Nieuwe springtouwen voor Grote Beemd (groep 6). Wordt genoteerd door
werkgroep Wilma.
Materialen pauzes
Aantal kinderen gaan samen met Wilma bekijken hoe het geld van de JUMBO actie
besteedt gaat worden. Dit zijn Kyra, Sanne, Stijn en Lisa. Wilma maakt hiervoor een
afspraak.
Gepest meisje
Meisje in WC geduwd (groep 5). Ontzettend vervelend en naar. Dit met de
desbetreffende leerkracht bespreken.
Hockeysticks (groep 7)
Nieuwe hockeysticks, omdat ze versleten zijn. Wordt genoteerd door werkgroep
Wilma.
Strips (groep 7)
Nieuwe strips op school. Idem dito.
Pauze (groep 7)
Overblijven meningsverschillen. Veel verschillende regels in de grote pauze rondom
wel of niet voetballen. Groep 8 mag wel, de rest niet. Waarom mag je geen
pakkertje spelen als het goed gaat?

Idee. Misschien i.p.v. bal wedstrijden competities ook een keer leuk om juist iets
naders te bedenken, iets creatiefs of zo.
Omdat er veel vragen zijn rondom het overblijven nodigen we bij de eerstvolgende
LLR-vergadering Wilma Smolders uit. Zij kan dan wat meer duidelijkheid geven. 
Anne
Commutatie LLR naar leerlingen/team/ouders
De volgende week gaan we tijdens de LLR-vergadering ook een vlog maken. Deze
kunnen we laten zien aan de kinderen van onze school, eventueel ook op YouTube
via het Koolblaadje.  Rebecca
De notulen komen vanaf nu via de mail naar de leerkracht van je klas. Daarna
worden de vast gestelde notulen ook op de website gezet  Anne

14.10 uur

Evaluatie Kerst
Top:
Veel lekkere hapjes
Leuke lichtjes optocht
Leuke kerstman
Tip:
Erg veel tijd om te eten
Veel telefoongebruik in de bb groepen
Lichtjes optocht is saai, hebben we al vaak gedaan
Evaluatie Voorleeskwartier:
Top:
Leuk om bij andere kinderen te lezen
Leuk om op een ander niveau te lezen
Tip:
Niet iedereen kan goed luisteren, soms moet je iets anders doen om de kinderen te
boeien
Soms had je twee kinderen tegelijk, dat is wel veel
Beetje druk op de gang

14.25 uur

Huiswerk:
 Iedereen plant met de leerkracht 5 minuten tijd voor bespreken LLR. Hierin
bespreek je de vergadering en kijk je of er onderwerpen zijn die je de
volgende keer kan mee nemen. Let op, het mag geen verlanglijstje worden
van spullen. Misschien heeft je leerkracht ook nog een gesprek sonderwerp.
Vraag het gerust.
 Tessel En Jens maken een afspraak met Raymond
 Volgende vergadering op tijd komen.
 Notulen mee nemen, kijk van tevoren om je nog iets moet doen.
Dankjewel allemaal voor je inzet vandaag, tot de volgende keer!

