Notulen leerlingenpanel 15-10-2018
Aanvang 13.00 uur
Aanwezig:
Groep:
Groep 6a
Groep 6b
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b
Voorzitter
Notulist

Naam
Senna Boonstra
Thys Hovenga
Anna Roos Terpstra
Daan van Dijk
Iris Haga
Kerim Gamzaliev
Delayna Simmers
Timo Poelmans
Ismay Offringa
Leon van Doorn
Vera Lotstra
Riemer de Haan
Dhr. B. Korenstra
Mevr. P. de Groot

1)Welkom en opening door de voorzitter (voorstrelronde)
Meester Bauke heet iedereen welkom en legt kort uit wat een vergadering is
en wat er verwacht wordt. We hebben het niet over klasgenoten of meesters
en juffen. Iedereen stelt zich kort voor.

2)Uitleg van de bedoeling van het leerlingpanel.
-Wat bespreken we? (wat is al besproken)
Vorig jaar is er een idee gekomen over een moestuin, de bankjes op het
schoolplein zijn besproken en de tosti dag is in sommige klassen ingevoerd. Ook
is er gesproken over pesten en plagen.
-Hoe vaak komen we bij elkaar?
We komen 3 of 4 keer per jaar bij elkaar.
-Hoe houden we iedereen op de hoogte?
In deze notulen staan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Als
jullie deze krijgen kun je het ook in de klas bespreken.

3)Ingebrachte agendapunten.
- wc`s bovenbouw (doorkijk, sloten)
Dit is een goed punt. Waarschijnlijk komt dit door de scharnieren of de kitrand.
Meester Bauke vraagt de kluspakes om dit te maken.
Voor de volgende vergadering is hier wat aan gedaan.
-aanpassingen plein (bankje, moestuin)
Het gaat om het bankje voor groep 4. De plaats van dit bankje is niet handig,
het staat in de weg als je hier aan het spelen bent. Het bankje wordt verplaatst
als het plein wordt opgeknapt. Over het opknappen van het plein praten we de
volgende keer verder.
We spreken af dat iedereen nadenkt over wat er op het schoolplein moet
komen. Daarna maken we een pleinplan met tekeningen. Dit zijn plannen die
in de klas besproken zijn, dus niet alleen je eigen ideeën. Welk los speelgoed
kan er misschien nog komen?
Voor de moestuin hebben leerlingen van groep 8 een brief geschreven naar de
burgemeester (de gemeente). Hij hoopt dat we daar in het voorjaar mee
kunnen starten.
-afspraken binnengaan school
We gaan geen rijen meer maken als we de school binnengaan. Het is goed om
rekening met elkaar te houden.
Afspraak is dat beide deuren opengaan als we de school binnengaan (na de
pauze). Je bespreekt het in de klas dat we rekening met elkaar moeten
houden. We zijn daar samen verantwoordelijk voor.

4)Rondvraag
Thijs: het slot van het toilet bij groep 6 doet het niet goed. Meester Bauke kijkt
hier naar en als het kapot is vraagt hij de kluspakes.
AnnaRoos: Mag er ook een paardentouw op het bovenbouw plein? Meester
Bauke regelt dit voor de herfstvakantie nog.
Riemer: Er zitten regelmatig katten in de zandbak. Er ligt nu een net overheen.
Als het te erg wordt dan komt er een plastic zeil overheen.

5)Sluiting om 13.45 uur
Meester Bauke sluit de vergadering en bedankt iedereen voor het deelnemen
aan de vergadering.

