Notulen Leerlingenraad Wolderweide
Vrijdag 16 november
Tijd : 13.15 uur
1.

Opening en welkom:
Iedereen is aanwezig.

2.

Terugblik Halloween groep 7-8
Halloween was eigenlijk alleen maar lampionnen maken en kahoot. Vorig jaar
was er een heel cirquit, dat was leuker. Er wordt nog in de klas besproken
wat de rest van de klas vond en hoe het volgend jaar kan.

-

3.
-

4.

Terugblik Kinderboekenweek:
De opening was leuk en de slinger maken was ook leuk.
Er was tijdens de week niet echt een idee dat het kinderboekenweek was.
Ideeën:
Elke dag lezen
Volgend jaar meer aandacht voor de week door de week heen.
Voorleeswetstrijd houden zoals die is

Sinterklaas
Er kwamen veel ideeën voor Sinterklaas:
Vlaggetjes slinger maken met de hele school waar iedereen iets op schrijft of
tekent.
Pieten band moet weer komen.
Pieten op het dak was heel leuk.
Iets doen voor de sint en pieten
Op 5 december bovenbouw bij elkaar met Sint in de hal, hoeft dan niet naar alle
groepen apart.
Bovenbouw boven zelf versieren.
Onderbouw verkleed op 5 december.

Kerstfeest
Dit jaar wordt er een kersttocht gehouden door de wijk.
De leerlingen willen graag kerstversiering in de klas.
Idee: Wedstrijd wie heeft de mooist versierde klas in de bovenbouw?
De leerlingen willen zelf hun klas versieren (met de leerkracht). Meester
Maarten komt op maandag 17 december kijken wie de mooiste klas heeft. De
winnaars krijgen een high five van meester Maarten.
è We gaan de bovenbouwleerkrachten vragen of dit mag.

5.

-

-

6.

Rondvraag / ideeënbus
1 groep heeft nog geen ideeënbus gemaakt.
Volgende keer van tevoren de briefjes bekijken welke echt voor de
leerlingenraad zijn en niet bijvoobeeld alleen voor de eigen groep.
meer buitenspeelgoed voor bovenbouw zoals 4 vakken op het voorplein. Er is
nu op het voorplein eigenlijk niks te doen.
Misschien kunnen we zelf geld ophalen voor buitenspeelgoed.
1 keer in het jaar kinderdag soort sportdag, met de hele school door elkaar.
Groep 7 en 8 kunnen groepjes begeleiden.
De leerlingen willen graag bij hun eigen broertje of zusje (of andere familie)
kijken bij het open podium.
Meer inspraak bij gym op woensdag, er worden vaak dezelfde dingen gedaan.
Graag een keer verstoppertje door de hele school, bijvoorbeeld in een pauze of
op vrijdagmiddag. Van tevoren duidelijke afspraken wie er mee doen.
Bijvoorbeeld 7 en 8 samen en de groepen 5, 5/6 en 6.

Volgende vergadering: vrijdag 1 februari

Bespreken:
- Meester en juffendag
- carnaval
Denk aan:
- Tevreden over (Wat moet blijven?
- Ontwikkelpunten (Wat zou jij graag (meer) wille zien?)
- Ideeën
De leerlingenraad bespreekt deze punten van tevoren in de groep.

Samen werken we aan de eigenheid van een ieder.
Dit doen we op een respectvolle, positieve en creatieve wijze!
Dit doen we door interactief, uitdagend en betekenisvol onderwijs

