Leerlingenraad
Verslag 9 oktober 2017
De data voor de bijeenkomsten 2017/2018 dit jaar zijn:
9 okt. – 13 nov. – 18 dec. – 5 feb. – 19 maart – 14 mei – 11 juni – 9 juli

1.

Welkom
- Alle kinderen krijgen een groen mapje waar ze zelf goed voor moeten zorgen
- We hebben een mooie foto gemaakt. Meester Danny zet hem nog op de website!
- De kinderen zijn best trots dat ze hun klas mogen vertegenwoordigen.

2. Hoe werkt de leerlingenraad
Kinderen van de oude leerlingenraad hebben goede tips gegeven en uitgelegd hoe een leerlingenraad werkt!
3. Wat gaan we dit jaar allemaal bespreken, zijn er goede plannen of problemen die we moeten oplossen?
- Willen we weer een schaaktoernooi organiseren?
- Laten we nog meer gaan luisteren naar de ideeën van de onderbouw!
- Kinderen kunnen ook spellen bedenken voor de spelletjesochtenden
- opruimochtend rond de school?
- Wc’s en hoe schoon ze zijn. En plakplastic op de ramen.
- kinderen als probleemoplosser op het plein
- Willen we een time out plek?
- Hoe gaat het nieuwe huiswerk!
- Hoe gaat het met de gezonde 10 uurtjes?
- Welke plannen hebben de juffen om de lessen leuker te maken?
- Meester Mitch is bezig met een leerlijn over programmeren.
- We gaan de vragenlijsten van alle kinderen bekijken en kijken wat er opvalt.
- Er komen meer uitstapjes, waarheen en waarom?
4. Lichtactie
Kian en Eline helpen meester Danny en meester Frans met het organiseren van de lichtactie.
De actie zal woensdagochtend 1 november plaatsvinden!
5. Boekenmarkt
De leerlingenraad was heeeel enthousiast! Er zijn veel boeken verkocht en gewisseld van eiegenaar. Een
goede voorbereiding voor later (dingen verkopen) en leuk om uit zoveel boeken te kunnen kiezen. De
leerlingenraad wil dit graag volgend jaar weer!
Voorzitter kiezen!

Mees

Opdrachten voor de klassenvertegenwoordigers (vraag even aan juf wanneer je dit kunt vertellen) :
> Vertel de klas wat er in het verslag staat! Succes!

