Verslag leerlingenraad maandag 3 oktober:
Dit is de nieuwe leerlingenraad van Het Ruimteschip voor het schooljaar 2016-2017:
Groep 1/2a

Milan Meertens

Groep 1/2b

Yulia Hekert

Groep 1/2c

Kyan Croes

Groep 3a/4a

Maybelline Samiran

Groep 3b

Angelina van der Wal

Groep 4b

Jordy Werkman

Groep 5a

Jayna Winklaar

Groep 5b

Levi Singodikromo

Groep 6

Nayara Oldenziel

Groep 7

Silviana Talarima

Groep 8a

Susan Oest

Groep 8b

Thijs Vos

Nayara is ziek en Stijn vervangt haar dit keer.
Dit hebben we afgesproken:
We vergaderen iedere maand op maandag van 13.15 uur tot 13.45 uur.
Deze kinderen halen elkaar op uit de klas en zijn elkaars maatjes tijdens de vergadering
(de oudste haalt de jongste op):
Thijs
Susan
Silviana
Nayara
Levi
Jayna

Milan
Yulia
Kyan
Maybelline
Angelina
Jordy

Thijs is de voorzitter.
Susan brengt het verslag (juf Louisa maakt het) rond.

“juf Louisa schrijft op een papier wat we in de leerlingenraad besproken hebben, dat heet
een verslag”
Het verslag bewaar je in een mapje.
Je bespreekt het met je juf/meester in de groep.
Als je klas iets bedenkt om in de leerlingenraad te bespreken schrijf je dit even op of je
vraagt je juf/meester om dit te doen.
Ben je ziek dan komt je vervanger.
Iedereen heeft al plannen om dit jaar met de leerlingenraad te doen:
- Zorgen dat er beter omgegaan wordt met de toiletten.
- De gymzaal moet een schoonmaakbeurt.
- De lampen van de wc’s moeten vervangen/gecontroleerd.
- Er mag niet op muren getekend worden.
- Een actie voor de vluchtelingen.
Verder bespreken we wat belangrijk is om te kunnen of te leren als je in de
leerlingenraad zit:
Luisteren naar elkaar, stil zitten, opletten, onthouden, duidelijk verstaanbaar praten,
iemand laten uitpraten.
Dat zijn best veel dingen! Maar iedereen heeft er zin in dus het komt helemaal goed!
Deze week haalt juf Louisa de leerlingenraad nog even uit de klas om een foto te maken
voor de website en de Luchtpost.
De volgende vergadering is op maandag 7 november.

