Verslag 1e bijeenkomst leerlingenraad schooljaar 2012/2013
Dinsdag 4 september 2012
13.00 -13.30 uur met kinderen groep 4 t/m 8
Aanwezig waren:
Dillan en Cindy uit groep 4, Jesse en Kim D uit groep 5, Ramon uit groep 6, Elaine en Rob
uit groep 7, Emma en Jelmer uit groep 8

1. Hoe ontvangen wij op vrijdag 7 september staatssecretaris Atsma?
2. Hoe gaan we de nieuwe kinderen kiezen voor de leerlingenraad 2011/2012?
3. Hoe gaan we deze kinderen bekend maken?
Agendapunt 1
- De heer Atsma is aanwezig van 12.00 uur t/m 13.00 uur.
- De heer Atsma komt de beloofde kippen afleveren. Ontvangst in binnentuin.
Ramon, Rob en Cindy zijn hierbij.
- Rondleiding en toelichting door Ramon, Rob en Cindy van de leerlingenraad
in onze schoolmoestuin.
- Toelichting door enkele kinderen van gemaakte tekeningen m.b.t. een
duurzaam Hoonhorst. Kinderen moeten nog geselecteerd worden.
- Toelichting planvorming convenant duurzaamheid t.b.v. St.Cyriacusschool
door de directeur.
Agendapunt 2
Samen met de leerlingenraad is het volgende besloten:
- De kinderen in de groepen 3 en 4 mogen een stem uitbrengen op een jongen
en meisje van hun eigen groep.
- In de groepen 5 t/m 8 volgt een soort van verkiezing, waarbij kandidaten
ideeën en kleine plannen zonder naam op een papier schrijven of opschrijven
wat ze voor de leerlingenraad kunnen betekenen. De leerlingenraad buigt zich
dan per groep over de ingeleverde briefjes en kiest n.a.v. daarvan een jongen
en een meisje per groep.
- Rob, Cindy en Ramon gaan op woensdag 5 september de klassen langs om
het stemmen en of de “verkiezing” toe te lichten en in gang te zetten. Uiterlijk
maandagmorgen 10 september dient het stemmen en of de schriftelijke
verkiezing uitgevoerd te zijn in de klassen, zodat de leerlingen van de oude
leerlingenraad op maandagmiddag 10 september om 14.00 uur per groep de
nieuwe leerlingenraadsvertegenwoordigers kunnen kiezen.
- Er zijn door de kinderen in samenspraak met meester Ruben voorlopige
actiepunten geselecteerd voor het nieuwe schooljaar.

Agendapunt 2
- Op dinsdag 11 september om 13.00 uur worden de gekozen leerlingen door
de oude leerlingenraadsvertegenwoordigers ceremonieel bekend gemaakt op
het schoolplein. De oude vertegenwoordigers doen een kort woordje en
feliciteren de nieuwe vertegenwoordigers.

