LEERLINGENRAAD
Agenda 2018-09-25
Locatie kantoor meester Bert
Tijdstip: 9.00 -10.00 uur
Notulen: meester Bert
Beste leerlingen van de leerlingenraad van OBS Ter Borch,
Voor de eerste leerlingenraadvergadering van het schooljaar 2018-2019 nodig ik je uit voor dinsdag
25 september aanstaande.
De locatie is het kantoor van meester Bert. We bespreken dan o.a. de onderstaande punten.
Graag tot dan!
Groeten,
Mats

Agenda en notulen
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vergadering 2018-04-03
Geen bijzonderheden. Notulen goedgekeurd
4. Mededelingen
5. Evaluatie afgelopen jaar
Positieve punten: aanwezigheid van agenda en notulen; het bij elkaar komen en met elkaar
praten; de zaken die de leerlingenraad heeft opgepakt, gingen goed (schoolplein, toiletten,
TSO etc.)
Verbeterpunten: niet naar de Veenvlinder gegaan; op het eind van het schooljaar zijn twee
vergaderingen niet doorgegaan.
6. Werving nieuwe leden groepen 6
De huidige leden gaan de klassen 6 rond voor werven; vragen de leerkrachten om
verkiezingen te organiseren; Rosa geeft aan te willen stoppen en zal verkiezingen organiseren
in haar groep 8a; tijdpad: tot de Herfstvakantie.
Actie: alle leden
7. Jaarplanning 2018-2019
Er moet een jaarplanning komen die is afgestemd op de jaarplanning van school. In de
volgende vergadering ligt er een voorstel op tafel met daarin data en vergaderonderwerpen
(De onderwerpen kunnen je ook inventariseren met je eigen klas.
Actie Lieke en Mats.
8. Leerlingenraad andere scholen:
We willen graag contact met andere leerlingenraden. We zullen mailen naar de Veenvlinder
en de Westerburcht.
Actie: Lieke en Mats
9. GVO/HVO
Naar de volgende vergadering
10. Evaluatie Paasontbijt
Zie de notulen van 03-04-2018. Als bekend is, wie van de meesters of juffen in de
Paascommissie zitten, neemt de leerlingenraad contact met ze op.
11. Ideeën bus

We gaan de klassen rond om de leerlingen te zeggen dat er een ideeënbus hangt, waarin ze
hun plannen en opmerkingen of vragen kunnen doen. Op de witte postbus moet met grote
letters Ideeënbus Leerlingenraad komen te staan. Lamineren.
Actie: Lieke
12. Rondvraag
Niemand iets voor de rondvraag. De volgende vergadering wordt gepland op de jaarplanning.

Leden leerlingenraad
6a
6b
6c
7a
7b
7c
8a
8b
8c

Jasmijn de Bruijn
Lieke Barla (secretaris)
Servas Bulthuis
Rosa Jacobs / Carmen
Bluming
Mats Huisman (voorzitter)
Jochem Roelfsema

