LEERLINGENRAAD
Agenda 2018-12-11
Locatie kantoor meester Bert
Tijdstip: 9.00 -10.00 uur
Notulen: Servas
Beste leerlingen van de leerlingenraad van OBS Ter Borch,
Voor de tweede leerlingenraadvergadering van het schooljaar 2018-2019 nodig ik je uit voor dinsdag
11 december aanstaande. De uitnodiging voor de vergadering van 22 november heeft niet iedereen
gezien, daarom heb Mats en ik even de notulen van september doorgelopen.
De uitnodiging geldt voor alle leden van de leerlingenraad, dus ook voor Kim (6a), Malin (6b), Fynn
(6c) en Carmen (8a). Ik reken op je aanwezigheid.
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 2018-09-25
Goedgekeurd
4. Mededelingen Na de Kerst worden de laptops en Ipads geleverd. Ter plekke wordt
afgesproken dat de leden van de leerlingenraad aan hun juf of meester en enkele kinderen de
volgende vragen stellen”
 Hoe zouden de laptops en Ipads ingezet moeten worden? Verdelen over de klassen
of volgens een rooster allemaal beschikbaar voor een groep?
 Voor welke vakken en hoe moeten de laptops en Ipads ingezet worden?
 Welke software gaat u dan gebruiken? (vraag voor juf/meester)
 Welke software gebruikt u nu? (vraag voor meester/juf)
5. Werving nieuwe leden groepen 6
 Hoe is dat verlopen? Leerlingenraad heeft de groepen 6 geïnformeerd. Veel kinderen
uit die groepen gaven zich op. Er is geloot of er zijn verkiezingen gehouden.
 Tips voor de volgende keer Volgende keer weer de groepen laten informeren door de
leerlingenraad. Vonden de leerlingen erg leuk.
6. Jaarplanning 2018-2019
 Voorstel: Op de volgende data komt de leerlingenraad bijeen: 11 december, 22
januari, 12 maart, 23 april en 18 juni. Graag in je agenda zetten en aangeven
wanneer je niet zou kunnen. Tip: Ook aan de juf of meester doorgeven, zodat hij of zij
dat in de klassenmap kan zetten. Let op: de start is iedere keer om 9.00 uur.
7. 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
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mail) en Westerburcht (nog geen mail ontvangen). Lieke en Mats gaan de scholen nog een
keer mailen..
Ideeën bus: Kijk nog even wat de vorige keer daarover hebben afgesproken. Lieke en Mats
zorgen voor een naam op de bus. Er zitten al wat ideeën in, die de volgende keer worden
behandeld.
Schoolplein sport- en spelmateriaal: Welke wensen voor spelmateriaal voor in de
spelcontainers? Er zijn veel spullen kwijt of kapot. 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). Ideeën voor spelmateriaal zijn welkom.
Inrichting gangen met leerplekken en werkplekken. Lieke en Mats zijn met meester Bert naar
de Vijverstee geweest en zijn daar door twee kinderen van de leerlingenraad van de
Vijverstee rondgeleid. Ze hebben veel ideeën opgedaan en maken daarvan nog een
PowerPoint presentatie.
Rondvraag
 Regenputten zitten verstopt. (Wordt aan gewerkt)
 Prullenbakken voor buiten. (Is vorig jaar over gesproken in de Leerlingenraad.
Worden na schooltijd kapot gemaakt en dat geeft veel rommel. Afval (van je pauze
eten) binnen in de prullenbak doen).
 Waarom is er geen continurooster? (Dit is enkele jaren geleden aan de ouders
gevraagd en toen was er geen meerderheid vóór.)

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

Volgende vergadering is op 22 januari 2019 om 9.00 uur.

