Notulen bijeenkomst leerlingenraad basisschool De Duinsprong
Dinsdag 17 december van 10:30 tot 11:30 uur
Aanwezig:
Rens, Robin, Jaylinn, Koen, Siem, Chris, Hajar, Pleunie, Maud, Caitlin, Julian, Demi en
Juffrouw Joyce
Voorzitter: Caitlin
Notulist: Jaylinn
1. Opening en welkom door juffrouw Joyce
2. Vorige afspraken evalueren
- De indeling van de maatjesklas is aangepast, omdat er dit schooljaar geen groep
3C is. Robin sluit aan bij Caitlin en Demi. Rens sluit aan bij Jaylinn en Julian.
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 4B
Groep 4C
-

Koen en Siem
Caitlin, Demi en Robin
Jaylinn, Julian en Rens
Pleunie en Chris
Hajar en Maud

Heeft ieder koppel aan groep 3 of 4 verteld wat de leerlingenraad is? Ja.
Heeft elke groep nu een ideeënpot? Nog niet. Maud en Hajar gaan nog een
ideeënpot maken voor hun maatjesklas. Ook Demi, Caitlin en Robin gaan nog
een ideeënpot maken voor hun maatjesklas. Caitlin gaat nog een ideeënpot
maken voor haar eigen klas.

3. Ideeën bespreken
Welke ideeën zitten er in de ideeënpot van je eigen klas en je maatjeklas?
- Zebrapad bij school.
- Meer hoge tafels in de klas.
- Spiegels bij het toilet.
- Schermpjesdag.
- Niet roken rondom de school.
- Fietsen in de rekken.
- Nieuwe hockey sticks.
- Nieuw basketbalnet.
- Grotere hockeybal, die niet onder het hek door kan rollen.
- Meer tennisballen en hockeyballen.
- Nieuwe boeken in de AVI kast (leesboeken zijn erg oud).
- Boomhut.
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Prullenbakken met deksel in de klas.
Geen waterkokers in de klas (kinderen hebben daar last van).
Groep 7C wil graag vaker handballen, in de ochtendpauze.
Watertappunt.
Groene draaipaal is kapot, moet gemaakt worden.

4. De afspraken
- Juf Joyce geeft aan juf Joyce Blaas door welke nieuwe buitenspeelmaterialen
besteld mogen worden.
- Juf Joyce bespreekt de overige ideeën met juf Heidi en het team.
- Leerlingen die nog een ideeënpot moeten maken, gaan daarmee aan de slag.
- Voorzitterschap. Siem mag de volgende bijeenkomst de voorzitter zijn.
- Notulist. Demi mag de volgende bijeenkomst de notulist zijn.
- Stukje voor op Facebook. Caitlin en Koen schrijven een stukje over deze
bijeenkomst voor op Facebook.
- Onderwerpen voor het komende overleg - opnieuw onderwerpen in de groep
bespreken en dit meenemen naar het komende overleg of ideeënpot.
5. Afsluiting
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 18 februari. De tijd en plaats
wordt nog gecommuniceerd. Het is dan weer de bedoeling dat de leerlingen de
ideeënpot van de eigen klas en de ideeënpot van de maatjesklas meenemen.
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