NOTULEN
Leerlingenraad de Kristal
Datum 1 september 2021 10.30 - 11.15 uur
Aanwezig: Tim, Mila, Kim, Angelina, Yassin, Maxim, Pepijn, Beppie, Sonja
Voorzitter: Tim
Welkom
Opening en mededelingen:
• Meester-en juffendag vond iedereen leuk die er die dag was: vooral het springkussen.
Advies: volgend schooljaar weer een springkussen huren. Voor de bovenbouw is het
extra leuk om een sprinkkussen te hebben waarop ook geklommen kan worden
• Toiletten en het gebruik: sinds het nieuwe schooljaar dagelijkse vieze toiletten in de
bovenbouw bij de jongens. Elke lid van de leerlingenraad gaat in de groep hierop
aanspreken en nog eens de regels doornemen.
Verkeersveiligheid
• Het uitdelen van duimenkaarten bij goed parkeren door groep Olivijn: Beppie en
Sonja zorgen ervoor dat zij deze week en anders begin volgende week met juf Tessa
bespreken hoe dit in gang te zetten.
Ouderbetrokkenheid certificering 3.0
De leerlingenraad geeft tips mee:
• Wie wil er een klein woordje doen tijdens de feestelijke opening: Mila, Tim en Kim
willen hierbij helpen en een woordje voorbereiden.
• Wat hoort er bij een feestje: Versiering, balonnen, slingers, gekleurde lampen.
Traktatie: snackjes, zoutjes, ijsjes, koekjes, chocola, taart.
• Muziek regelen
• Netjes gekleed zijn
• Uitnodigingen maken door leerlingen: Yassin, Maxim en Angelina denken mee met
het maken van de kaart
We hopen dat er veel mesnen komen.
Verkiezingen leerlingenraad
• Pepijn, Mila, Maxim, (Tim mischien) geven aan graag voorzitter te willen worden. We
bespreken wat er belangrijk is voor een voorzitter: Een voorzitter moet vooral rustig
kunnen blijven, goed voorbeeld gedrag laten zien, goed kunnen luisteren en
verantwoordelijkheid durven nemen. Je moet goed luisteren naar wat anderen willen.
Je moet zorgen dat je als voorzitter orde houdt in de groep tijdens de vergadering.

•

•

Een voorzitter mag fouten maken en moet ook kunnen leren van zijn/haar fouten. En
vooral “jezelf zijn".
De kandidaten voor het voorzitterschap gaan zich schriftelijk opgeven en daarna
wordt gestemd. We gaan op 1 september om 13.45 uur stemmen. De kandidaten
bereiden zich op papier voor;
Relame maken voor een nieuwe leerlingenraad: iedereen laat de leerkracht weten dat
het stemmen de komende weken moet gaan gebeuren.

Rondvraag:Er zijn geen vragen
Acties voor de leerlingenraad:
•

•

•
•

Leerlingenraad gaat de toiletregels op woensdag 1 september in elke groep
doornemen. Iedereen doet dat in zijn eigen klas. Maxim doet dat ook in groep
Aventurijn;
De leerlingenraad gaat voorafgaand aan iedere vergadering op dinsdag van de
leerkracht 5 minuten tijd vragen om de onderwerpen die op de agenda staan door te
nemen zodat de mening van de klas bekend is en meegenomen kan worden naar de
vergadering. Ook tijd vragen na de vergadering om aan de klas te vertellen (met hulp
van de notulen) wat er is besproken;
Zorgen dat de leerkr
acht ergens in de komende weken met de groep gaat stemmen voor een nieuwe
leerlingenraad.

