Vergadering Leerlingenraad
Datum: 9 april 2018
Plaats: Keuken Kinderstad
Aanvang: 13.15
Sluiting: 14.25
Notulist: Anne
Voorzitter: Jens
Secretaris: Tessel
Afwezig zonder bericht: Senne, Daan en Stijn
13.15 uur
13.15 uur

13.50 uur

Welkom!  Start Vlog!
Goede doelen.
Alle leden hebben in de eigen groep een klassengesprek gehad (met of zonder hulp
van de eigen leerkracht). In elke groep is mooie grote lijst met goede doelen
uitgekomen, wat een boel goede gedachten op een rij.
Hoe gaan we nu verder? Want we hebben te veel goede doelen.
We willen graag een goede selectie gaan maken. Per groep ga je samen (met of
zonder hulp van de leerkracht) één Tilburgs goed doel kiezen. En één buitenlands
goed doel. Bedenk samen met je leerkracht hoe je dit gaat doen….met de hele
groep onderzoek naar de goede doelen in Tilburg, level werkers, in de
weektaak…etc. Bij de volgende LLR-vergadering houd je een presentatie/ pitch over
JOUW twee goede doelen vanuit de groep.
We bekijken dan hoe we weer verder gaan.
Gespreksonderwerpen vanuit elke groep
Jens geeft reacties.
(er zijn geen gesprek onderwerpen ingebracht van uit de leerkrachten)


14:10 uur

Lisa. In de klas is ouderen bezoek als idee naar voren gekomen, hier
hebben we helemaal niets mee gedaan. Reactie: Jammer, misschien kan je
dit meenemen bij het kiezen van de goede doelen.
 Jolien. Soms is er veel herrie op de gang, onze klas heeft daar last van. Je
kan je dan niet concentreren. Andere leden gegeven ook aan hier last van
te hebben, met name bij het maken van een toets. Reactie: Misschien een
toets tijd afspreken op school? Of elkaar of de leerkracht aanspreken of
vragen of dat het stiller kan in de groep.
 Jens. Voetbaltijd in de pannakooi is zo kort. Reactie groep. Misschien de tijd
anders verdelen. Of aan je leerkracht aangeven dat sommige gymlessen
ook buiten kunnen.
 Jens. Mededeling. In de groepen 8 gaan soms de tussendeuren open zodat
je kan samen werken in andere groepen.
Rookverbod rondom de school
-Hoe nu verder?
-Jens en Tessel maken afspraak met meneer Raymond om te bespreken hoe het
nu verder gaat rondom het Rookbeleid van OBS Koolhoven. Wie heeft welke
verantwoordelijkheid, wie heeft welke taak? Kan de LLR nog iets hieraan bijdragen?
Wat doet Kinderstad?

(Jens en Tessel MAKEN een afspraak met meneer Raymond!!)
Evaluatie Pasen.
Top:
Heel leuk, lekkere lunch!
Leuk dat we een film gingen kijken.
Groep 7 had een spelletje gedaan met een ei, super gaaf.
Je mocht zelf je eet plekje kiezen.
Clusterklas had Paasfruit, dat was leuk,.
Paashaas is leuk en de eitjes waren lekker.
Tip:
Jammer dat het allen de middag is, kan de ochtend er ook bij?
Misschien Pasen combineren met de eenzame ouderen in Tilburg?
Misschien ook lekker naar buiten gaan op deze dag.
Levend stratego van vroeger was ook leuk
Overblijf bespreek punten
Jens en Tessel maken een individuele afspraak met juf Wilma.
-afspraken grote en kleine pauze
-aanschaf nieuwe materialen
-inhoud spelletjes
14.20 uur

Wat nog te doen? Huiswerk:






14:25 uur

Juf Anne notulen en nieuwe datum mailen
Tessel en Jens gesprek met meneer Raymond over Rookbeleid!!!!
Tessel en Jens maken afspraak met juf Wilma.
Iedereen:
Goede doel bespreken in de groep en een presentatie maken!!!

Einde vlog. Einde vergadering.

