Verslag 5e bijeenkomst leerlingenraad schooljaar 2014/2015
Vrijdag 17 april 2015
14.30 – 15.00 met kinderen groep 5 t/m 8
Aanwezig waren:
Mae en Niek uit groep 5, Lisa en Rick uit groep 6,

1. De voortgang van de grote en kleine actiepunten zijn besproken. Een aantal
pinten vraagt om actie.
Agendapunt 1
actiepunten
- Schema maken voor de
klassenshows en deze
ronddelen

namen
- Suzan en
Ruben

- Ideeënbus legen en het
inleveren van ideeën promoten
in alle groepen

- Onno,
Marlijn, Mae

- Bellen naar de Provincie of
we extra geld krijgen voor de
‘blikvangers’ (aanvraag is ruim
geleden ingediend)

- Meester
Ruben

- Vragen of juf Sanne haar
camera meeneemt en een foto
maakt van de gehele
leerlingenraad. Deze foto wordt
op de website geplaatst.
Informeren van de kinderen van
de leerlingenraad wanneer
deze foto gemaakt wordt.
- Jury kiezen van kinderen uit
de leerlingenraad. Deze
kinderen kiezen de mooiste foto
uit wat betreft de zomerfoto
leeswedstrijd en geven de
naam door van het kind aan juf
Monique. De desbetreffende

-

Lisa/Rick

- Kristan,
Rick, Roos

Afgewerkt?
Suzan gaat op maandag 20
april 2015 langs de juffen
en meesters om alsnog te
peilen of er nog interesse
bestaat voor het houden
van een klassenshow.
Er zijn enkele ideeën
geselecteerd. Deze gaan
we uitvoeren.
Aanschaf nieuwe bezems,
spiegels in de toiletten
groep 5 t/m 8,
2 of 3
extra
vuilnisbakken.
We kijken
eerst of we het
plein schoon
kunnen houden door
de kaart ‘deze week
maken wij het plein
schoon’ beter uit te
voeren.

kinderen lichten hun keuze toe
tijdens de prijsuitreiking. Juf
Monique zorgt voor een prijs.
- Nieuwe speelgoedkratten
kopen voor in de klassen

- Meester
Ruben

-

- Schema maken voor het
helpen in de moestuin. Aan
Marijke van Keulen vragen op
welke momenten en hoe vaak
er hulp in de moestuin nodig is.
- Rondgaan met de lijst met
uitstapjes, zodat leerkrachten
de lijst vullen voor 1 oktober
2014. De lijst hangt op het bord
in de personeelskamer.

- Onno,
Marlijn, Lisa

Lisa onderneemt actie.
Schema dient verder
afgemaakt te worden.

- Niek en
Rick

-

- Toezien op veiligheid van de
speeltoestellen en ideeën
aandragen voor de aanschaf
van nieuwe speeltoestellen.

- Kristan,
Niek, Alyke

Meester Ruben vraagt de
klusjesman om de beugels
bij de glijbaan opnieuw te
bevestigen en ook om de
schommel weer te
repareren. Tevens moet de
klok op het schoolplein
gerepareerd worden.
- ‘Fotozomerleeswedstrijd’
- Tekenwedstrijd
Mantelzorg groep 5 t/m 8
september/oktober 2014.
- Voorleeswedstrijd groep
7 en 8 oktober/
november/december 2014
- Duurzame
wedstrijd/uitdaging per
groep op dag van de
duurzaamheid op 10
oktober 2014.
- Rara haren wedstrijd is
georganiseerd op
vrijdagochtend 13 maart
2015.
- Nog 1 wedstrijd
organiseren in juni 2015

- Meer wedstrijden
organiseren (bijvoorbeeld een
tekenwedstrijd)

- Lisa,
Roos, Suzan,
Rick

-

-

Fietsenhok vernieuwen

Suzan,

Mae licht het idee op

en/of opleuken. Juffrouw Karin
benaderen en vragen naar de
mogelijkheden. Juffrouw Karin
is de cultuur coördinator van de
school.
- Organiseren van een
sponsorloop voor nieuwe
leesboeken

Mae, Gijs.

maandag 20 april 2015 toe
aan juf Karin.

-

De school heeft een
kledingactie gehouden.
Van de opbrengst van de
kledingactie kopen we
nieuwe leesboeken.
Het geldbedrag is nog niet
bekend.

Wie?

