Notulen bijeenkomst leerlingenraad basisschool De Duinsprong
Dinsdag 22 september 2020
Aanwezig:
Hanna, Liv, Caro, Fleur, Ecrin (ziek), Tijl, Fedde, Luna, Tess, Inass, Jente, Lieve en
juffrouw Joyce
Voorzitter: juffrouw Joyce
Notulist: juffrouw Joyce
1. Opening en welkom door juffrouw Joyce
2. Kennis maken
De leerlingen hebben zich allemaal kort even voorgesteld.
3. Uitleg van de leerlingenraad door juffrouw Joyce
De leerlingen hebben allemaal een mapje gekregen, met daarin de brief waarin
uitgelegd wordt wat een leerlingenraad is. Deze brief heeft juffrouw Joyce nog
even kort toegelicht.
4. De afspraken
- Voorzitterschap: Luna mag de tweede bijeenkomst voorzitter zijn en Lieve mag de
derde bijeenkomst voorzitter zijn.
- Notulist: Inass wil graag tijdens de tweede bijeenkomst notuleren. Tijl wil graag
tijdens de derde bijeenkomst notuleren.
- Stukje voor op Facebook: Juf Joyce schrijft een stukje over de eerste bijeenkomst
voor op Facebook en voor in de nieuwsbrief.
- Ideeënpot per klas: Iedereen gaat na of er een ideeënpot in de eigen klas is en of er
een ideeënpot in de maatjesklas is. Als er geen ideeënpot is, dan zorg je ervoor dat
er een gemaakt wordt.
- Leerlingen koppelen aan maatjesklas: De leerlingen zijn gekoppeld aan een
maatjesklas en gaan daar deze week naartoe om te vertellen wat een leerlingenraad
is en geven uitleg over de ideeënpot.
Hieronder de indeling van de maatjesklas:
Groep 3A
Luna en Ecrin
Groep 3B
Tess, Liv en Fleur
Groep 3C
Lieve, Jente en Caro
Groep 4A
Tijl en Fedde
Groep 4B
Inass en Hanna
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5. Afsluiting en foto maken
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 15 december. De tijd en plaats
wordt nog gecommuniceerd. Het is de bedoeling dat de leerlingen dan
de ideeënpot van de eigen klas en de ideeënpot van de maatjesklas meenemen.
Succes met het verzamelen van alle ideeën en als er vragen zijn dan kun je
terecht bij juffrouw Laura of juffrouw Joyce.
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