LEERLINGENRAAD
Agenda 2019-01-22
Locatie kantoor meester Bert
Tijdstip: 9.00 -10.00 uur
Notulen: Servas
Beste leerlingen van de leerlingenraad van OBS Ter Borch,
Voor de derde leerlingenraadvergadering van het schooljaar 2018-2019 nodig ik je uit voor dinsdag 22
januari aanstaande.
De locatie is het kantoor van meester Bert. We bespreken dan o.a. de onderstaande punten.
Graag tot dan!
Groetjes,
Meester Bert

Agenda en notulen
1. Opening en voorstelrondje
2. Vaststellen agenda
3. Notulen vergadering 2018-12-11
Goedgekeurd
4. Mededelingen
Vanuit de ideeën bus zijn de volgende onderwerpen naar voren gekomen:
 Meer verschillende ballen in de spelcontainers
 Een (feest)dag voor dyslexie kinderen op school
 Vanaf groep 6 voorlezen en spelletjes doen met de groepen 1 en 2
 Nog een leuning maken midden in de hoofdtrap. Dan heb je een kant naar boven en
naar beneden
 Meer werkplekken in de gang van het noodgebouw
 Meer prullenbakken en in de gymzaal magnesium om blaren te voorkomen
5. Na de Kerst worden de laptops en Ipads geleverd. Leden van de leerlingenraad stellen aan
hun juf of meester en enkele kinderen de volgende vragen:
 Hoe zouden de laptops en Ipads ingezet moeten worden? Verdelen over de klassen
of volgens een rooster allemaal beschikbaar voor een groep? Er is een voorkeur voor
de verdeling over alle klassen, zodat je er iedere dag gebruik van kunt maken. Eén
klas geeft aan liever alle notebooks tegelijk te willen hebben volgens een vast rooster
 Voor welke vakken en hoe moeten de laptops en Ipads ingezet worden? Graag zo
vaak mogelijk inzetten. Graag ook les over veilig computergebruik (hacken etc.)
 Welke software gaat u dan gebruiken? (vraag voor juf/meester)
 Welke software gebruikt u nu? (vraag voor meester/juf) Nu gebeurt dat nauwelijks. Af
en toe als je je werk af hebt, mag je Squla doen of spelletjes.
6. Leerlingenraad andere scholen: Is er al contact geweest met de Veenvlinder en de
Westerburcht? Wel met de Vijverstee; nog niet met de Veenvlinder (reageerden niet op de

mail) en Westerburcht (nog geen mail ontvangen). Lieke en Mats gaan de scholen nog een
keer mailen. Lieke en Mats moeten ook de presentatie van de Vijverstee nog maken.
7. Schoolplein sport- en spelmateriaal: Juf Anneke heeft nieuwe spelmaterialen besteld. Vooral
veel hockeysticks gewenst. Carmen en Lieke controleren de spelcontainers één keer per
maand en geven aan juf Anneke door als er iets stuk of kwijt is. Ook maken ze de containers
maandelijks schoon. (Fynn is reserve). Carmen en Lieke bespreken een roostertje met juf
Anneke
8. Rondvraag
 W vinden een extra leerlingenraad nodig en spreken af deze te houden op dinsdag 12
februari om 9.00 uur. Doorgeven aan juf of meester.

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

Tim van Zomeren
Malin Goddijn
Fynn Machiel Toebast
Jasmijn de Bruijn
Lieke Barla (secretaris)
Servas Bulthuis
Carmen Bluming
Mats Huisman (voorzitter)
Jochem Roelfsema

