Notulen bijeenkomst leerlingenraad basisschool De Duinsprong
Maandag 25 juni 2018
Aanwezig:
Sare Klerks (5A), Floor de Gouw (5B), Zuzia Czubala (6A), Magloire (7A),
Niels van Nistelrooij (7B), Bastiaan van Oijen (7C), Jelle van Esch (8A), Isabella Jung (8C)
en juffrouw Joyce.
Voorzitter: Juffrouw Joyce
Notulist: Isabella
1. Opening en welkom door juf Joyce
In verband met de musical van groep 8, kon helaas niet iedereen aanwezig zijn.
2. Ideeënbus legen en taken verdelen
Er zaten geen bruikbare ideeën in de ideeënbus. De leerlingen van de
leerlingenraad hadden namens de klas nog wel ideeën. Deze ideeën staan
hieronder beschreven en zijn aangevuld in de ideeënlijst.
-

Iedereen moet zich aan het buitenspeelrooster houden.
Het buitenspeelrooster moet na elke vakantie klaar zijn en opgehangen worden
in het materialenhok, maar ook in elke klas.
Tijdens het maken van het buitenspeelrooster, rekening houden met de
gymtijden.
In elke klas horen de buitenspeelafspraken te hangen.
Meer kapstokken in de gangen.
Graag meer buitenspeelmateriaal, zoals: springtouwen voor groep 3/4, elke klas
een eigen handbal, meer basketballen.
Spiegels in de wc’s.
De klink van het poortje van het pannaveld is stuk, moet gemaakt worden.
Spelregelbord pannaveld.

3. Tops en tips
Dit was de laatste bijeenkomst met de leerlingenraad van dit schooljaar.
Hieronder volgen een aantal tops en tips.
Tops:
- Iedereen nam zijn taken serieus.
- Iedereen krijgt de kans om iets te zeggen en zijn of haar mening te geven.
- De groepen 3 en 4 hadden voor het eerst dit schooljaar, ook een inbreng.
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Tips:
- Ideeënbus bekender maken, bijvoorbeeld d.m.v. posters in de school.
- Naast leerlingen en een leerkracht, ook een ouder of overblijfkracht in de
leerlingenraad.
- De leerkrachten moeten op tijd aangeven wanneer de leerlingenraad plaats
vindt, zodat de leerlingen hun spullen bij zich kunnen hebben.
4. Afsluiting
We kunnen terug kijken op een mooi schooljaar, waarin de leerlingenraad een
actieve rol heeft gespeeld. Met trots (mede dankzij de leerlingenraad) hebben wij
dit schooljaar het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 behaald. Ik wil iedereen
bedanken voor zijn/haar inzet en we gaan volgend schooljaar gewoon weer
door met de leerlingenraad.
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