Notulen Leerlingenraad dinsdag 15 september
Aanwezig: Pita, Saar, Mik, Robin en juf Lous. Pita maakt de notulen
We beginnen met hoe de afgelopen weken zijn gegeaan op school en praten vooral over het
continurooster. De kinderen geven aan dat in de eigen groepen de meeste kinderen het fijn
vinden dat er met zijn allen op school wordt gegeten tussen de middag. En dat ze het fijn
vinden dat ze vroeger uit zijn. Een paar kinderen zouden liever naar huis gaan; dit gaat om
een enkeling in de groepen 7 en 8. Behalve het eten wordt er ook gesproken over het spelen
op het Avonturenpad en over de pauzes op het ‘eigen’ plein. Juf Lous legt uit dat er
afspraken zijn gemaakt onder andere wat betreft het gebruik van de schommelmand; deze
mag niet onder schooltijd worden gebruikt.
Wanneer we een nieuw plein hebben, willen de groepen soms ook daar de pauze hebben in
plaats van altijd ‘smiddags Avonturenpad. Ook wordt er gesproken over het gebruik van een
mobiele tefeloon tijdens de pauzes; of dat wel of niet mag. Juf Lous legt uit dat we de
mobieltjes niet gebruiken onder schooltijd (dus ook niet in de pauzes, zeker niet wanneer we
naar buiten gaan). In overleg met de eigen leerkracht kan hiereventueel incidenteel in een
kleine pauze vanaf worden geweken. (misschien 1x per week telefoon in de kleine pauze we
hadden er een meningsverschil over in groep 8)
Is een klassenbal voor elke groep een idee?,Misschien dat er dan beter op gelet wordt en de
bal niet zo snel op het dak terecht komt?
Er is een vraag van de bovenbouwleerlingen over meer Engelse boeken op niveau in de
bibliotheek. Kunnen deze worden besteld? Of misschien worden gekocht? Juf Lous gaat dit
uitzoeken.
De volgende punten komen ook ter sprake:
Graag nieuwe ping pong balletjes, badminton rackets shuttles nieuwe ballen voetbalpomp
kopen. Juf Lous geeft aan dat er dan wel goede afspraken moeten worden gemaakt wat
betreft het gebruik van spullen. Het berghok is te vaak een rommeltje; niemand lijkt zich
verantwoordelijk te voelen voor de spullen.
Punten van het hek wegslijpen. Dit is helaas niet mogelijk. Er is destijds bewust gekozen
voor dit hek.
Graag nog meer keukelen en Open Podium. Juf Lous geeft aan dat we met elkaar bekijken
wat haalbaar, zinvol en leuk is voor alle kinderen.

