Vergadering Leerlingenraad
Datum: 12 maart 2018
Plaats: Koffiekamer
Aanvang: 13.15
Sluiting: 14.25
Notulist: Daan
Voorzitter: Jens
Secretaris: Tessel
13.15 uur
13.15 uur

13.40 uur

Welkom!  Volgende keer echt op tijd komen!!!
MR Alice.
Alice stelt zicht voor en vertelt over de MR.
Samenwerking MR en LLR.
De LLR geeft Alice de volgende bespreekpunten mee:
Jens: Rookbeleid: wat is de mening van de MR? Standpunt van de stichting? GMR?
Daan: Intekenlijsten rapporten gesprekken van ouders: Intekenen gaat nu via de
mail, iedereen heeft veel extra werk op alle agenda’s op elkaar te laten aansluiten.
Wat vinden ouders fijn? Wat vinden leerkrachten fijn? Kinderen (BB)? Middels een
digitaal systeem / intekenlijsten op de deur of via de mail? Kan de MR bekijken wat
de mening is van de ouders?
Gespreksonderwerpen vanuit elke groep
(er zijn geen gesprek onderwerpen ingebracht van uit de leerkrachten)
Daan: Rookverbod
-Bunker voor rokende leerkrachten
Jolien: Opruimdag
Het pad dat bij de Pannenkooi is erg vervuild, er ligt enorm veel troep. Dit pad is van
de Gemeente, zij moeten voor dit gedeelte zorg dragen. Wel kunnen wel zelf ook
erop letten dat we het vuil goed weggooien.
Stijn: Gastgymlessen
-Een band met judo/ju-jutsuclub sluiten om de gymlessen leuker te maken. Stijn
bekijkt dit zelf met een club.
Lynn: Pad (bij pannakooi).
Paadje Pannakooi is veranderd. Klopt!
Stijn: Laatjes
-Laatjes vallen onder de tafels uit. Dat is vervelend. Stijn bespreekt zelf met de
leerkracht of het mogelijk is om de laatjes wat minder vol te maken. Misschien de
lesboeken er uit of de werkboeken die maar 1 keer in de week nodig zijn.
Kleedkamer gym
-Duidelijke regels over banken, wie gebruikt welke bank. Bespreek deze afspraak
zelf met je leerkracht (en natuurlijk ook met de groep die ná of vóór jouw groep de
kleedkamer gebruikt).
Senne: Speciale tafels groep 5 (Moniek)
-Gewoon losse tafels, was een keer een experiment. Dit meubilair wordt niet nog
een keer aangeschaft.
Sam:Telefoon dag
-Eén dag je telefoon bij je hebben in de pauze of tijdens een middag in de week.

13.55 uur

Dan kan je Squla doen of iets anders. Dat is natuurlijk leuk, maar we vragen ons af
of dit iets voor op school is of voor thuis. Iedere leerkracht denkt hier zelf over na,
en dat is goed.
Jens: WC
-Geen knutselspullen in de WC. In veel wc’s staan nog steeds bakken met knutsel
papier. Dit kan niet. LLR spreekt zelf hier de leerkracht op aan.
-Handreiniger gaat (snel) op. Eventueel kunnen we na evaluatie overgaan op
handzeep in de wc.
Julian: Ballen
-op Grote Beemd geen pomp. Er is op de grote Beemd wel een handpomp
aanwezig, even navragen bij de conciërge. Julian doet dat zelf.
Overblijf bespreek punten verschuiven we naar de volgende vergadering
vanwege afwezigheid Wilma.
-afspraken grote en kleine pauze
-aanschaf nieuwe materialen
-inhoud spelletjes
WC materialen en gebruik groepen 7 en 8
-Hoe gaat het? GOED!
-Is het schoon? JA!
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?
MR bekijkt standpunt binnen de Stichting van onze school.
Afval rondom de school
-Gemeente betaald niet voor nieuwe bakken
-Het afval wordt niet in de bakken (bij de pannakooi) gestopt. Wie iedereen hierop
letten? Bespreek dit met de groep.
Goede doelen van OBS Koolhoven
-welke goede doelen ondersteunt OBS Koolhoven? Wat pas bij ons?
-goede doel binnenland en goede doel buitenland
-dieren, mensen, gezondheid etc…
-elk jaar wisselen of kiezen we een goed doel voor bijvoorbeeld de komende 4 jaar?
-kiezen we een groot bekend doel of juiste een klein doel, dichtbij?
-wie bepaalt het goede doel van onze school?
We bespreken een aantal vragen, we vragen naar elkaars mening.
Iedereen vraagt morgen in de groep een paar minuten tijd om dit onderwerp ook in
de groep te bespreken. We komen hier de volgende keer op terug.
Houding / interactie / zelf reflectie leden LLR:
We vinden het knap dat het merendeel van de LLR de actieve houding heeft tijdens
de vergadering of in de eigen groep. Goed dat je mee denkt over alle onderwerpen.
Daarnaast wordt het gewaardeerd dat je je mening kunt geven, soms is dat moeilijk
maar het is erg zinvol. Je bent natuurlijk niet voor niets door je eigen groep gekozen
om in de LLR te zitten.
Er is een klein groepje dit wat stil is, aan diegene de taak om de volgende keer een
actieve houding aan te nemen, mee te denken over alle onderwerpen, voorstellen te
bedenken en je groep te vertegenwoordigen.
Wie doet er mee?

14.20 uur

Wat nog te doen? Huiswerk:


Volgende vergadering echt op tijd aanwezig zijn. Noteer de vergadering in
je agenda, kalender thuis en eventueel in het logboek van je leerkracht. We









14:25 uur

spreken af dat we de volgende keer niemand meer gaan halen voor de
vergadering.
Daan notulen door sturen naar juf Anne
Juf Anne notulen en nieuwe datum mailen
Tessel en Jens gesprek met meneer Raymond over Rookbeleid
Iedereen:
Goede doel bespreken in de groep
Afval goed weggooien in de bakken bespreken in de groep
Datum noteren in de groep

Einde, naar de klassen.

