Leerlingenraad
Verslag Leerlingenraad
Datum: 30 november 2015
Aanwezig: Kyra, Amber, Danique, Sabrina, David, Elena, Tatum en juf Astrid
Afwezig: Ivar (hij is helaas ziek)

1. De notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen.
● Er is nog geen uitleg in groep 4 geweest. Sabrina en Amber gaan met juf Martine
een afspraak maken.
● Spiegels in de wc’s zijn er nog niet. Bij de Formido waren ze erg duur. Er moet
verder naar worden gezocht. Juf Astrid gaat hier nog voor op pad.
2. Ideeënbus
Er is weer veel binnen gekomen en we bespreken de ideeën met elkaar. Een paar dingen
zijn al gerealiseerd.
● Er is ander wc papier
● Voor de herfstvakantie is er een leuke en gezellige middag geweest (buiten spelen,
“bioscoop”, vrij knutselen).
● Er is nieuw buiten speelmateriaal besteld!
● Een betere/eerlijker verdeling van de Chromebooks over de groepen. Dit punt is
inmiddels in een bovenbouwvergadering door meester Joost, meester Bert en juf
Martine besproken.
Wat uit de ideeënbus kwam en wat er nog besproken moet worden:
● Kauwgomdag?
● Pannakooi op het bovenplein?
● Bankje op het bovenplein?
● Schilderingen op het raam?
● Vissen in de gang?
3. Verkeer rondom school
We hebben met elkaar gesproken over het verkeer rondom school. De kinderen vinden het
voor school erg druk met auto’s en het is vervelend als een auto voor de oprit parkeert.
Zou er een kiss&ride zone kunnen komen?
Verkeersouder Annette van Werven had een opzet gemaakt voor een brief en deze hebben
we met elkaar gelezen. Met wat kleine aanpassingen gaat juf Astrid deze in een
teamvergadering bespreken.
De leerlingenraad had ook nog opmerkingen over de fietsen: de fietsen staan vaak scheef
in de fietsenrekken, zodat groep 8 op woensdag en vrijdag hun fiets niet goed kwijt kan. Zij
komen dan later op school ivm gym. Tevens zouden ze een overkapping bij de
fietsenrekken wel fijn vinden. Is het ook een idee om buiten het plein extra fietsenrekken

te plaatsen? Bijv tegen de muur van de parkeergarage. Juf Astrid gaat ook dit punt in een
teamvergadering bespreken.
4. “Wonderwijs got Talent”
Een aantal leerlingen heeft contact gehad met meester Maarten voor een soort
Wonderwijs got Talent. 
Hier komen we tijdens de volgende leerlingenraad op terug.
5. Rondvraag
Er was niks voor de rondvraag

De volgende vergadering gaat op een middag in maart plaatsvinden.

