Agenda leerlingenpanel 16-01-2020

Aanvang 13.00 uur

Aanwezig:
Groep:
Groep 6
Groep 7a
Groep 7b
Groep 8a
Groep 8b
Voorzitter
Notulist

Naam
Jan Willem van der Wal
Daan Boermans
Maxim de Jong
Jesper de Groot
Wessel Altena
Dhr. Bauke Korenstra
Dhr. Gerbrand Schrale

Naam:
Eline Vis
Narena van der Weg
Anna Roos Terpstra
Renske Sierdsma
Martine Mensonides

Agenda:
1)Welkom en opening door de voorzitter
2) n.a.v. overleg 10-10-2019
-invulling in de pauzes (spelmateriaal gemeente)
-aanvulling spelmateriaal (2e goaltje)
3)Ingebrachte agendapunten
-rookvrije bordjes op het plein (rookvrije zone)
-prullenbakken buiten zetten (door kinderen)
-doekjes in de wc`s vervangen door drogers.
-bibliotheek – plank
-koelkast handvat los
4) Rondvraag
5) Volgend overlegmoment
6) Sluiting om 13.30 uur.

Verslag van deze vergadering van het Leerlingenpanel:
Agendapunt 1:
 Meester Bauke opent de vergadering met een welkom aan iedereen aan tafel. Alle
leden van het Leerlingenpanel zijn aanwezig.
 Meester Gerbrand maakt deze keer de notulen. Dat zijn de belangrijkste afspraken
die in deze vergadering gemaakt worden. De eerste vergadering was op 10 oktober,
nu dus de tweede vergadering.

Agendapunt 2:
 Terugkijken op de notulen: het speelmateriaal is er nog niet. De ouderraad gaat eerst
geld tellen, daarna mag er een nieuwe aanvraag gedaan worden.
 Intussen is er wel gespeeld met het speelmateriaal dat juf Mienke regelde via de
gemeente. Dit is goed bevallen, van sommige speelmaterialen waren er te weinig
(crossfietsjes).
 Misschien is het een idee om ook voor speelmateriaal bij de Kringloop te gaan kijken,
eventueel kunnen er wat leden van het panel mee om speelmaterialen uit te zoeken.
Daar is voldoende belangstelling voor binnen het panel.
 Het punt speelmaterialen/schoolplein duurt wat lang. Meester Jelte en juf Mienke
hebben een mooi plan ingediend.
Agendapunt 3:
 Jesper vraagt of er ook bordjes kunnen komen zodat er op en rondom het plein niet
meer gerookt zal worden door ouders. De Bron is een rookvrije school. We bedenken
wat we zouden kunnen doen om dit punt onder de aandacht van ouders te brengen.
Een bordje? Iedere bovenbouwgroep maakt met de klas een ontwerp voor een bordje
met slogan/tekst over het niet roken in en om het schoolplein.
Hier komen we voor de volgende vergadering (tussendoor) op terug.
 Er komt een grotere prullenbak die door kinderen van bovenbouwgroepen voor de
eerste pauze buiten en om 14.15 weer binnen gezet worden.
 Doekjes vervangen door drogers in de wc’s: We besluiten niet over te gaan op
drogers, er zijn te veel nadelen. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen (iedere
groep) om het gebruik van doekjes in de gaten te houden en de wc’s netjes te
houden.
 De losse plank in de bibliotheek zal worden vastgezet door de kluspakes.
 Het handvat van de koelkast in de bovenbouw zal worden gemaakt door de
kluspakes.
Agendapunt 4: Rondvraag



Dingen die kapot zijn mogen worden gemeld bij meester Bauke.
Kunnen er camera’s worden geplaatst voor beveiliging?

Agendapunt 5:


Volgende vergadering: vlak voor of na de voorjaarsvakantie.

Agendapunt 6: Sluiting


Meester Bauke sluit om ca. 13.30 de vergadering.

