
  

Notulen Leerlingenraad    No. 1 
 
Wanneer:  31 oktober 2019 
Tijd:   8:30 – 9:00 uur  
Agenda naar:  Daphne, Suus, Bente, Jesse, Karlijn 
Aanwezig: Daphne, Suus, Bente, Jesse, Karlijn   
 
1 Opening:    Actie / status 
2 Ingekomen post: 

• Fruit 
Sparen voor ballen. We gaan ons inschrijven om deel te nemen aan 
het sparen voor ballen. Dit doen we door stickers van kiwi’s te sparen 
en op een poster te plakken. Deze poster hangen we zichtbaar in de 
school. In de centrale hal. Ook de kleuters, peuters en BSO worden 
uitgenodigd om hieraan mee te doen.  
Jesse gaat de kleuters uitnodigen. 
Karlijn gaat de peuters uitnodigen. 
Bente gaat de BSO uitnodigen. 
Juf Alice gaat de school inschrijven. 

 
Starten met het 
sparen van stickers. 
 
 

3 Notulen en Actielijst  

 Nog niet van toepassing. Dit is de eerste vergadering van het schooljaar.  

4 Te bespreken onderwerpen:  

  

• Mappen uitdelen 

• Taken notulist en voorzitter verdelen 
Juf Alice is notulist en voorzitter.  

• Voorstellen op de website/ nieuwsbrief en Ganzenproatje 
Karlijn en Jesse schrijven een stukje voor de website / nieuwsbrief 
Bente, Daphne en Suus schrijven een stukje voor het Ganzenproatje 
Streven is om 14 november de stukken geschreven te hebben.  

• Wat veder ter tafel komt 
Jantje Beton; wat willen we kopen van het geld. Het idee van groep 7-
8 is om voor alle groepen een net te kopen om te volleyballen etc. 
Daarbij wil groep 7-8 ook kijken of het mogelijk is om hier speciale 
palen bij te kopen zodat het net goed kan worden opgehangen.  
Daarnaast wil groep 7-8 voor eigen groep pijl en boog sets kopen om 
mee te spelen op het plein. Alle leden zijn akkoord met dit voorstel. 

 

5 Mededelingen/rondvraag:  
 Suus- Er ligt veel zand in de gang en in de klas. Dit punt wordt door iedereen 

weer even genoemd in de klas zodat alle kinderen daar weer rekening mee 
kunnen houden en buiten goed stampen voordat zij na de pauze naar binnen 
gaan.  
Karlijn – Welke boeken gaan we aanschaffen van het geld dat is ingezameld 
tijdens de Kinderboekenweek. Alle leden gaan hierover nadenken en leveren 
dit aan bij juf Roos. Karlijn maakt hier 1 gezamenlijke lijst van. 

 
 
 
 
 

6 Sluiting                 Volgende vergadering:   
                               
                              Donderdag 12 december 8:30 uur in de teamkamer 

 
 



 


