Notulen leerlingenraad
Aanwezig: juf Liesbeth, juf Isabelle, juf Zahra, Mohamed, Gianno, Gigairo, Janique, Sahra, Sephora,
Ali, Juf Kasteel
Afwezig: Nikola
Voorstellen
Iedereen heeft zich voorgesteld, iedereen heeft vertelt waarom die in de zit en wat zijn haar/zijn
verwachtingen zijn van de leerlingenraad.
Mohamed (groep 7): hij wilt graag dat iedereen buiten samen kan spelen, hij ziet dat kinderen
worden gepest en wil hier wat aan doen.
Sephora (groep 8): zij wilt graag dingen veranderen die niet goed gaan op school. Ze zat ook te
denken om een boek te maken om hier ideeën in te schrijven.
Ali (groep 6) : hij wil graag als de groep rekent meer voor zichzelf doen en niet steeds verder, plus
maken.
Gianno (groep 8): het leek hem wel leuk om in de raad te zitten. Hij kan goed zijn mond open
trekken, gaat recht op zijn doel af en kan goed luisteren naar leerlingen
Sahra (groep 6: zij wilt graag 1x in de 3 weken film kijken op Netflix als beloning. Voor de hele school
zou ze een beloning willen geven aan de hulpjes van de week.
Gigairo (groep 5): Kan goed luisteren naar anderen.
Janique (groep 5): zij heeft nog geen idee wat ze zou willen bereiken met de raad. Ze kan goed haar
hersenen gebruiken.
Vrijdag 11-11
Juf Kasteel heeft uitgelegd dat Gerard van Drielen a.s. vrijdag op bezoek komt en graag leerlingen
zou willen spreken. De eerste opdracht voor de leerlingenraad is dan ook dat ze met hem in gesprek
gaan. Dit gebeurt op vrijdag 11 november om 13.15 in de schakelklas.
Agenda opstellen
Er is gesproken over wat een agenda is. Iedereen heeft nagedacht over welke punten we op de
volgende vergadering kunnen bespreken.
De volgende punten gaan we in de volgende vergadering bespreken:
-

Pesten
Schoolplein : leuker worden, veiliger maken, samen spelen
Hoe gaan we met de spullen om
De ontmoetingsregels
Gym
Evaluatie van feesten op school: Kinderboekenweek, Sinterklaas

De volgende vergadering is op woensdag 21 december om 12 uur in de schakelklas

