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Notulen leerlingenraad 2 Schooljaar 2018-2019
Datum: 30-10-2018
Tijd: 11.30-12.00
Leden schooljaar 2017 2018
Groep 3-4:
Groep 4-5:

Dylano Habets
Jaivy Sousa Silva

Groep 6-7:
Groep 7-8:
Namens de oudervereniging
Namens directie

Joya Muller
Dalilah Elkhardir
Moeder Gina Sterk
Juf Anne

Reserve Fallyn Virag
Reserve Enelerai de
Boer
Reserve Levi Ploeg
Reserve Jenairo Barrow

Protocol leerlingenraad:
Waarom een leerlingenraad?
 De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze
meetellen.
 Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 De betrokkenheid van de leerlingen met de school wordt bevorderd.
 De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt bevorderd.
 De leerlingen krijgen een beter inzicht in de organisatie van de school.
 De leerlingen kunnen ondervinden wat (on)realistisch en (niet) haalbaar is.
 Het actief burgerschap wordt bevorderd.
 De leerlingen leren rekening te houden met elkaar en respect te hebben voor de mening van
de ander.

Werkwijze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opstellen agenda door voorzitter in afstemming met leerlingenvoorzitter.
Verspreiden agenda door voorzitter ( via mail aan leerkracht).
Vergadering.
Opstellen notulen door secretaris en verspreiding via mail naar leerkrachten.
Leerlingen doen verslag in de eigen groep en mogelijk ook in de kleutergroepen.
Leerlingenraad is zichtbaar middels foto’s op de prikborden, bij de ingang en op de website.
Leerlingen kunnen bespreekpunten doorgeven aan de vertegenwoordigers.

De onderwerpen die aan bod komen zijn:





Het onderwijs in de groep.
Het spel op de speelplaats
Schoolvieringen en festiviteiten
Het schoolgebouw

Kinderen kunnen putten uit:





Ideeën uit de klas
Opmerkingen vanuit een kringgesprek in de groep
Zaken waarop ze door medeleerlingen worden aangesproken
Eigen ideeën

Notulen 30-10-2018
Voorzitter Joya Muller
1. Welkom
2. Actielijst doornemen. Actiepunten 2018-2019:. Gym en omkleden nog bespreken in groep
4-5/6-7 en 7-8. In groep 3-4 is het besproken en wordt het ook zo uitgevoerd
3. Nieuwe ideeën inventariseren. Kinderen hebben geen ideeën vanuit de groep. Hebben wel
zelf ideeën die besproken worden. Zij nemen deze punten mee naar de groep om te
bespreken. Zij hebben deze opgeschreven in het schriftje.
Speelplaats:





Voetbal: blauwe schuimrubberen bal voor groep 1-2-3 en voor groep 4-8 voor het
trefballen
Groot springtouw aanschaffen en plastic kegelspel
Klimrek op de grote speelplaats
Bal gaat nog vaak over bij de voetballkooi. Wat erover heen?.

Op tokens nieuwe logo
Meubilair: niet teveel nieuwe spullen want dan wordt het te vol. Niet teveel boren tijdens
lestijden
Volgende keer doosje maken ( soort brievenbus ) waar ideeën van de klas in gestopt
kunnen worden
Boekjes in la: Boekenlegger maken met naam kind erop en zo boeken ergens anders leggen
dan in de la.
Postvak voor ieder kind
4. Afsluiting

Vanuit 2017-2018
1

Bespreken OK thermometer in de groep

Alle leerlingen

2.

OK thermometer ingevuld door ouders bespreken

Alle leelringen

3

Leerlingen nemen een kijkje op de website van de
Broederschool.
De leerlingen van de leerlingenraad gaan dit nog doen
en proberen alle kinderen van de school te motiveren
om dit ook te doen ( zeker de bovenbouw) .
Buddy boekje maken.

Alle leerlingen

4

Susanne

6

Boekje waarin de uitleg staat voor een nieuwe leerling,
waarin ook de regels van de groep staan.
Bespreken in de klas:
Voortzetten watercampagne: proberen om zoveel
mogelijk water te drinken op alle dagen.
Koolzuurhoudende dranken en energiedrankjes zijn
sowieso verboden.
Bedenk in de klas een notatiesysteem waarop je
noteert hoeveel water je hebt gedronken ( per week/
per maand). Zie deur in groep 6/7
Bedenk samen een beloning als het lukt om ….. (500?)
liter water te drinken.
Van 1 tot 500L water: spellen-middag, extra buiten
spelen, film kijken
Van 0 tot 1500L water: waterballet met water :
zwembadjes etc , dag naar het zwembad.

Alle leerlingen

In groep ¾ worden nog verschillende drankjes
gedronken. In groep 6/7 is 1 leerling die altijd pakje
chocomel bij zich heeft. In groep 7/8 1 dojo per lege
fles.

Schooljaar 2018-2019
1.

2.
3.

4.

Niet mee met gym als je je gymspullen niet bij je hebt.
Nog bespreken in de groep en terugkoppelen
Terugkoppeling alleen van groep 3-4 waar het nu zo
werkt. Rest gaat nog gebeuren

27-09-2018

Omkleden in 5 minuten met token als het lukt in de
groep . Nog bespreken in de groep en terugkoppelen
Speelplaats:
 Voetbal: blauwe schuimrubberen bal
voor groep 1-2-3 en voor groep 4-8
voor het trefballen
 Groot springtouw aanschaffen en
plastic kegelspel
 Klimrek op de grote speelplaats
 Bal gaat nog vaak over bij de
voetballkooi. Wat erover heen?.

27-09-2018

Op tokens nieuwe logo

30-10-2018

30-10-2018

30-10-2018

5.

Meubilair: niet teveel nieuwe spullen want dan wordt
het te vol. Niet of zo min mogelijk boren tijdens
lestijden

30-10-2018

6.

Volgende keer doosje maken ( soort brievenbus ) waar
ideeën van de klas in gestopt kunnen worden

30-10-2018

7.

Boekjes in la: Boekenlegger maken met naam kind erop
en zo boeken ergens anders leggen dan in de la.

30-10-2018

8.

Postvak voor ieder kind

30-10-2018

