Actielijst en notulen
leerlingenraad
Informatie vergadering
Datum:
Aanvang:
Locatie:
Aanwezig:

30 mei 2022
14:45
Teamkamer de Luitstraat
Rianne (gr. 7), Britt (gr. 7), Arjun (gr. 6/7), Taha (gr. 6/7), Larissa (gr. 6), Isabella
(gr. 6), Faithly (gr. 5) & Riley (gr. 5), Juf Dewy, meester Maarten

Notulen en actiepunten
1. Opening en welkom
We hebben een korte kennismakingsronde gedaan en ons aan elkaar voorgesteld. Ook
hebben we verteld waarom we in de leerlingenraad zitten.
2. Rollen bepalen en taken verdelen
We kiezen de nieuwe voorzitter, notulist en penningmeester.
Voorzitter/notulist: Rianne en Britt
Penningmeesters: Taha en Arjun
3. Vergaderdata vaststellen
Maandag 4 juli 2022 (extra toegevoegd)
Maandag 28 november 2022
Maandag 30 januari 2023
Maandag 27 maart 2023
Maandag 22 mei 2023
Maandag 10 juli 2023
4. Eten en drinken voor de volgende vergadering(en)
Limonade, koekjes en mogelijk ook wat gezonds om te knabbelen. Wordt geregeld door juf
Dewy. We hebben een budget vastgesteld van € 45,-. De penningmeesters
5. Bespreekpunten vanuit school
a. Nieuw materiaal schoolplein
We zijn op zoek naar wat buitenspeelmateriaal voor beide locaties. Belangrijk dat
kinderen er zorgvuldig mee omgaan en dat het niet snel kapot gaat.
In de groepen 6, 6/7 en 7 zijn al enkele ideeën opgehaald.
- Basketbalkorf. Hierover moet (ook) in gesprek gegaan worden met de
Montessorischool. Waar kunnen we de korf bevestigen? Willen zij dan ook
delen in de kosten?
- Hockeysticks (6).
Rianne en Britt gaan met meester Rick in gesprek over de kosten van dit
buitenspeelmateriaal. Mogelijk weet hij waar het goedkoop te bestellen is.

b. Ervaringen excursies en workshops
Groep 5: Leuk.
Groep 6: Leuk.
Groep 6/7: Leuk, vooral de techniekles.
Groep 7: Leuk, vooral de techniekles. Zouden nog meer met dans willen.
Goed dat er zo verspreid over het jaar verschillende workshops zijn geregeld.
c. Evaluatie proefperiode PIT (aangepaste Taalverhaal)
Moeilijker te begrijpen. Het idee dat er minder uitleg bij zit. Iets minder
overzichtelijk.
Wel handig dat je alles in een schrift hebt en daardoor geen boek nodig hebt.
d. Weektaak
School wil graag weten of de kinderen de weektaak uitdagend genoeg vinden. Wat
zouden we evt. aan kunnen passen?
Groep 5:
Spelling is makkelijk en weinig. De woordzoekers zijn leuk
maar te makkelijk.
Groep 6 en 6/7:

Sommige kinderen zijn heel snel klaar met de weektaak. Wat
kun je doen als je je weektaak ook af hebt? Rekenen is soms
wel veel.

Groep 7:

Uitdagend genoeg. Sommige kinderen lopen heel ver achter,
die krijgen de weektaak nooit af. Pijltaken worden als goede
taken ervaren.

Iedereen was het er mee eens: We hebben liever uitdagendere taken dan meer van
hetzelfde.
6. Bespreekpunten vanuit de groepen
Deze punten worden ingebracht door de leerlingenraad.
Groep 6
- We zouden graag een kunstgrasveld willen omdat met voetballen kinderen best
vaak vallen.
- Na een project of thema willen we graag een voorstelling of presentatie geven
aan ouders.
- Meer muziek- en danslessen.
Groep 6/7
- Een culturendag. In groep 6/7 zitten kinderen uit meer dan 20 verschillende
culturen. We zouden graag meer van en met elkaar willen leren over deze
verschillende culturen. Te denken valt aan informatie bekijken en hapjes uit die
cultuur proeven.
Een opmerking van Rianne en Larissa om aan te denken: 20 culturen op een dag
behandelen is misschien wel heel veel. Mogelijk verspreiden over meerdere
dagen in het jaar.
- Volgend schooljaar een sponsorloop organiseren voor een goed doel. Dit lijkt de
rest van de leerlingenraad ook een mooi initiatief. De leden uit de leerlingenraad
gaan in hun eigen groepen vragen voor welk goed doel we dit zouden kunnen
doen.

-

Wieltjes op het schoolplein (o.a. skeelers en stepjes). Dit is een aantal jaar
geleden afgeschaft omdat er te veel ongelukken gebeurden en het onveilig werd
op het schoolplein. Vooralsnog gaan we dit niet doen. Mogelijk volgend jaar een
proefperiode (per groep?)

Groep 7
- De voetbal komt te vaak op de weg. Is het mogelijk om hogere hekken (of juist de
hekken aan de onderkant dicht te maken) te plaatsen bij de locatie Contrabas?
- Meer fietsenrekken. Op dit moment worden fietsen regelmatig omgegooid of
kapot gemaakt als ze tegen het hek staan.
Bovenstaande punten kunnen ook besproken worden met de leerlingenraad van
de Montessorischool (uitzoeken of ze een leerlingenraaad hebben). Ook
bespreken in onze eigen groepen hoe we met elkaars fietsen omgaan (dus hoe
we hier van afblijven). We zijn samen verantwoordelijk!
7. Rondvraag
Er zijn geen vragen meer.
Wel een opmerking vanuit meester Maarten: Complimenten hoe er vergaderd wordt. Er
wordt goed doorgevraagd, er worden creatieve ideeen uitgewisseld en goed naar elkaar
geluisterd. Deze leerlingenraad gaat een groot succes worden!
Afspraken/Acties
Voorzitter en notulist zijn Rianne en Britt (groep 7).

Wie

Wanneer

Penningmeesters zijn Taha en Arjun (groep 6/7).
Het budget voor eten en drinken tijdens de
vergaderingen is voor het schooljaar 2022-2023
vastgesteld op € 45,- De boekhouding van dit budget
wordt gedaan door de penningmeesters.

Taha en Arjun

Eten en drinken regelen voor de volgende
vergaderingen en bonnetje inleveren bij
penningmeesters.
Navragen bij de directie (Roy of Job) van de
Montessorischool of zij ook een leerlingenraad
hebben. Dit om evt. ideeën uit te wisselen over
aanpassingen schoolplein op locatie Contrabas.
Bij meester Rick navragen waar
buitenspeelmateriaal (o.a. basketbalkorf en /of
hockeysticks) aan te schaffen zijn.
Teams aanmaken voor leerlingenraad
In de groepen vragen voor welk goed doel je
misschien een sponsorloop kunnen organiseren.
Volgende vergadering

Dewy

4 juli 2022

Rianne en Britt

Juni 2022

Rianne en Briit

Juni 2022

Dewy
Allemaal

Juni 2022
Juni 2022

Allemaal

Maandag 4 juli

