Agenda 7-9-2017
-

1. Leden leerling raad stellen zich voor,
2. Agenda
3. Kiezen van voorzitter, notulist enz.
4. Speerpunten dit schooljaar,
5. Ideeënbus,
6. Rondvraag

Leerlingen leerlingraad 2017/2018
5A
5B
5C
6A
6B
6C
7A
7B
7C
8A
8B
8C

Sascha Offers
Maxe Zijlstra
Lana Pham
Elisa van Bekkum-Febrero
Julia Bor (reserve; Amy van Gaalen)
Fiene de Roeck
Veerle Kotterman
Danique Roebroeks
Aniek Haars
Ayden van der Spek
Alicia Thakoer

16 juni 2017; Verslag bijeenkomst oude en nieuwe leden leerlingraad.
-

-

-

Alle leerlingen stellen zich voor,
Hoogtepunt voor leerlingen raad afgelopen schooljaar; Voor veel leerlingen was dit de fietstocht
langs de groene pleinen en voor een aantal was dit het bezoek aan het hoofdbureau van de
Unicoz.
Nieuwe leden vertellen waarom zij in de raad willen; veel leerlingen zeiden dat zij graag een
fijne school willen hebben en ze willen iets doen aan het pesten!

-

Isa, de voorzitter heeft Meester Raymond gehaald om de nieuwe raad voor te stellen.
Hij kwam met het idee de oud leden in een werkgroep te plaatsen, die zich bezig gaat houden
met het groene plein! Dan kan de nieuwe raad zich volgend schooljaar bezig houden met andere
zaken!
Leerling van groep 8 werd bedankt voor het meedoen en meedenken!

-

Rondvraag;
Huisdierendag ? Vlinderbak?
Schoolnieuws film gemaakt door kinderen, zoals het schooljournaal van de ONC Clauslaan?

Patricia van den Bos

Verslag van de bijeenkomst 7-9-2017
1. Leden stellen zich voor,
2. Agenda goedgekeurd,
3. Kiezen van voorzitter en notulist; We moesten stemmen;
Voorzitter is Aniek Haars uit 8a
Notulisten zijn Fiene de Roeck uit 7A en Maxe Zijlstra uit 5C ;
Zij willen graag samen notuleren.
4. Speerpunten dit schooljaar;
Fijner in de klas (minder warm) van Sascha,
Minder ruzie tijdens het buitenspelen van Maxe,
Minder pesten en schonere wc’s van Lana,
Minder zand op het plein van Elisa,
Leukere lessen; niet zo veel luisteren en buitenlessen van Julia,
Meer kleur in de lokalen van Fiene,
Fijner maken tijdens de lessen en het buitenspelen van Veerle,
Fietsenstalling leuker en schoner maken van Danique,
Rookvrije zone op de pleinen en bij release; Ayden, Aniek en Alicia.
5. Ideeënbus; opknappen en legen; dat gaan Lana en Sascha doen
6. Rondvraag;
Leerlingen willen mapjes op hun papieren in te doen en ze willen vergaderdata.
Juf Patricia van den Bos gaat dit regelen.

