Aanwezig: Esmee (5B), Attamir (5A), Olaf (6B), Loek (6A), Jiske (7A), Evan (7B), Tara (8B)
Lola 8A is thuis.
Opening
We doen een voorstelrondje voor de nieuwe leden van de leerlingenraad Esmee Visser en
Attamir.
Ideeën bus
Juf Ciska vertelt dat zij de ideeën bus buiten zag liggen, die is als deursteun gebruikt, dat is
niet de bedoeling, de nieuwe plek wordt bij de biebbaasjes.
Maatjes:
Daarna maken we Maatjesgroepen voor schooljaar 2020-2021:
8a en 8B – ½ A en ½ B
7A en 7B – ½ C en ½ D
6A en 6B - 3A en 3B
5A en 5B – 4A en 4B (hulp van unit 8).
We spreken af dat Tara en Evan de groepen 5 helpen.
Notulen voorlezen:
Juf Ciska laat de leden zien waar zij de notulen kunnen vinden van de vergaderingen en hoe
zij deze aan de klas kunnen laten zien. We lezen met elkaar de laatste notulen voor de
Coronatijd.
Uit de vorige notulen:
- Sta tafels in de klas – er bleek veel belangstelling te zijn in unit 8. De andere
leerlingenraad leden gaan het in hun klas navragen. Daarna moeten we eerst echt
zien of het een goed idee is voor school en hoeveel kosten eraan verbonden zijn.
- Spelletjes op de I-pads: Er zitten nog steeds veel niet-educatieve spelletjes op de Ipads zoals Township, Simcity, Bike Race (deze alleen bij 7 en 8). Leerlingraad leden
zeggen dat zij veel kinderen tussendoor op hun I-pad bezig zien met een spel. Dit is
een punt wat naar de directie en de leerkrachten moet.
- Grijpers om buiten vuil op te ruimen: Tara gaat wethouder Peter Schop mailen. Verder zouden de kinderen qua milieumaatregelen aandacht willen voor:
- Zuiniger met papier
- Zuiniger met handdoekjes max. 2 per handen wassen gebruiken.
- Licht uit als de klas naar buiten gaat.
- Verder is er veel water op de grond bij de wc’s – dat zou anders moeten. De
leerlingenraad bespreekt dat zij weer wc’s gaan controleren en de gangen.
Jiske vindt dat er ook minder herrie op de gang moet zijn bijv. als een klas voorbij loopt –
daar is iedereen het mee eens.
Ook moet er aandacht zijn voor het inleveren van de boeken, deze moeten echt in de
inleverbak. En het scan apparaat werkt vaak niet goed.
De tijd is voorbij gevlogen, juf Ciska zegt dat de notulen na het weekend op de site te vinden
zijn.
Allemaal succes en tot de volgende keer!

