Notulen online bijeenkomst leerlingenraad basisschool De Duinsprong
Maandag 12 april van 12.00 tot 12.45 uur
Aanwezig:
Hanna, Liv, Caro, Fleur, Ecrin, Tijl, Fedde, Luna, Tess, Inass, Jente, Lieve en
juffrouw Joyce
Voorzitter: juffrouw Joyce
Notulist: Inass
1. Opening en welkom door juffrouw Joyce
2. Vorige afspraken evalueren
- Heeft ieder koppel aan groep 3 of 4 verteld wat de leerlingenraad is?
Inass en Hanna hebben nog niet aan hun maatjesklas (groep 4B) verteld wat de
leerlingenraad is. De andere koppels hebben dit wel gedaan. Inass en Hanna mogen
voorlopig nog niet naar hun maatjesklas, vanwege de corona maatregelen. Zodra dit
wel weer mogelijk is, mogen ze alsnog langs hun maatjesklas gaan om te vertellen
wat de leerlingenraad is.
- Heeft elke groep nu een ideeënpot?
Alleen de groep van Ecrin (groep 6B) heeft nog geen ideeënpot. Ecrin was er de
vorige vergadering niet bij en heeft dit gemist. Ze gaat nu alsnog een ideeënpot voor
haar klas maken.
3. Ideeën bespreken
- Welke ideeën zitten er in de ideeënpot van je eigen klas en je maatjesklas?
Zie ideeënlijst 2020-2021.
4. Groen schoolplein bespreken
Juffrouw Joyce heeft het ontwerp voor het mogelijk nieuwe groene schoolplein
besproken. Iedereen was erg enthousiast. Ze vinden het een mooi ontwerp en
zouden het erg leuk vinden als dit ontwerp ook wordt uitgevoerd.
-Hoe kunnen we ouders enthousiasmeren om mee te helpen bij het opknappen
van het schoolplein?
Posters maken en die ophangen bij de hekken om het schoolplein. Daarnaast ook
posters mee naar huis geven aan de kinderen, zodat ze die thuis aan ouders of
andere belangstellenden kunnen laten zien. We hopen daardoor dat ouders ook
enthousiast worden en willen helpen om het schoolplein op te knappen. We willen
een intekenlijst maken met alle klusjes die gedaan moeten worden, zodat ouders of
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andere belangstellenden zich daar op kunnen intekenen. Eerst moeten we wachten
of we überhaupt subsidie krijgen. Ook moeten we met het team nog vergaderen over
het plan, zodat iedereen achter het plan staat. Het plan kan dus nog aangepast
worden. Het is ook nog niet 100% zeker of en wanneer we het schoolplein gaan
aanpakken. Dat hangt allemaal van de subsidie en het team af. Na de meivakantie
praten we hier over verder. Voor nu hoeven we dus nog niks te doen. Het is even
afwachten. Het is wel fijn om te weten dat de leerlingenraad het in ieder geval een
goed ontwerp vindt.
5. De afspraken
- Inass en Hanna gaan bij hun maatjesklas (groep 4B) langs, zodra het weer mag.
- Ecrin maakt nog een ideeënpot voor haar klas.
- Iedereen mag in zijn/haar klas vertellen wat de plannen zijn voor het groene
schoolplein.
- De volgende keer neemt iedereen de ideeënpot van zijn eigen klas en de
maatjesklas mee naar de (online) bijeenkomst van de leerlingenraad.
- Tijl mag bij de volgende bijeenkomst notuleren.
- Juf Joyce overlegt met juf Laura over de leerlingenraad voor volgend schooljaar.
Mogen deze leerlingen zich nog een keer herkiesbaar stellen, omdat ze dit schooljaar
weinig hebben kunnen doen vanwege de corona maatregelen? Hier komen we de
volgende bijeenkomst op terug.
6. Afsluiting
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