Verslag ven de leerlingenraad, het Ruimteschip.
Dinsdag 21 november 2017

Welkom aan onze groepsvertegenwoordigers. We waren nog niet helemaal compleet maar
dat lukt de volgende keer vast en zeker wel.
½ a Sarah - Kealy
½b
½ c Vida
3a Quinty – Tara
3b Shane
4b Wesley
4a/5a Dalia – Ihsan
5b Sanne – Meike
6a Daan?
6b Bram – Ayden
7 Jessin – Ali
8

Linda

!.Opening en welkom
Juf Karin heet iedereen welkom en wenst ons allemaal een goede samenwerking, goede
vergaderingen en een leuk jaar. Speciaal welkom voor meester Martijn als gast.
2.Voorstelronde
Alle kinderen stellen zichzelf voor, en vertellen uit welke groep ze komen, waarom ze graag
in de lln raad willen zitten en wat ze goed kunnen.
( dit gaat goedkomen dit jaar)
2a. Meester Martijn
Uitleg verkiezing: De burgemeester en de wethouders waren eerst de baas van alle scholen
in Hoogezand- Sappemeer. Sinds kort niet meer, een stichting is nu de baas. Marjan Bakker is
de baas van deze stichting. Ze heeft een verkiezing uitgeschreven. Alle scholen mogen een
keuze maken uit 2 namen: Ultiem en Matrix. Alle scholen doen mee aan de verkiezingen. Als
alle stemmen zijn geteld weet Marjan wat de naam is van de Stichting.
3. Wat is de leerlingenraad?
Reacties van de kinderen/ samenvatting

Dit is een club van kinderen met een voorzitter.
Zij mogen dingen vragen, beslissen en voorstellen doen.
Zij nemen punten mee uit hun eigen groep, om te bespreken.
Je mag iedere vergadering iets inbrengen; Als er iets kapot is, of je hebt ergens last van of je
wilt iets veranderen …..
4. Regels en afspraken
Jessin: niet doorelkaar praten
goed opletten
elkaar helpen
Bram: samen overleggen
naar elkaar luisteren
Wesley: alles goed onthouden zodat je het goed kunt bespreken
Linda: een actie puntenlijst maken
Juf Karin: notulen en agenda
1 keer in de 4 weken hebben we een vergadering op
dinsdagmiddag
de notulen in een map bewaren en deze altijd meenemen
op tijd aanwezig zijn. De bovenbouw haalt de kinderen op
5. Vragenronde
Niemand had een vraag.
6. Afspreken nieuwe datum: dinsdag 19 december 14.45 u
De kinderen worden vanaf 14.30 u opgehaald.
Linda alle groepen ½
Bram en Jessin de groepen 6-5-4-3.

7. Sluiten van de vergadering
De voorzitter juf Karin bedankt meester Martijn voor zijn verhaal en de kinderen voor hun
goede inzet.

