Notulen Leerling Panel
15 januari 2019
Aanwezig: Kaily, Nina, Jaëla, Sem, Merel, Brent, Romy, Lindy en Juf Jeannette.
Afwezig:
Voorzitter: juf Jeannette
Notulist: Brent
De bulten
Wij hebben het tijdens de vergadering gehad over de bult, want daar wordt behoorlijk veel op gelopen. Zo
worden de net groeiende boompjes platgestampt. Dat is slecht voor de natuur. We zijn opzoek naar een
oplossing maar tot nu toe is die oplossing nog niet gevonden. Er komt wel een extra looppad richting de kuil.
Zendingsdoel
Aan het begin van het jaar hebben wij een nieuw zendingsdoel uitgekozen, maar tot nu toe is er nog niet zoveel
geld opgebracht. Dus gaan wij als leerling panel twee grote posters maken met informatie over dat
zendingsdoel. Die posters komen te hangen bij de twee ingangen van de school.
Terugblikken kerstmusical
We hebben tijdens de vergadering de kerstmusical geëvalueerd. Er zijn een paar verbeterpunten naar voren
gekomen: Meer begeleiding tijdens de musical. Eerder beginnen met het repeteren. Het podium mocht nog
wel groter. Was het achterin de zaal wat minder verstaanbaar, dus mochten de microfoons wel wat harder. In
de klas bespreken dat je niet achter de linten mag komen.
Besteding €100,Wij als leerlingenpanel hebben van de MR €100,- gekregen om iets nuttigs voor de school te kopen. We hebben
besloten om daar ballen voor te kopen voor alle groepen en twee goede ballenpompen. Dat hadden we al
besteld maar is nu ook binnengekomen.
Nieuw meubilair
Over een paar weken krijgen we nieuw meubilair. Aangezien het meubilair dat wij nu hebben al oud en
versleten is. Maar dan moet er wel voorzichtig mee gedaan worden. Bijvoorbeeld: Onderleggers tijdens crea,
niet krassen/tekenen op de tafels, de stoel voorzichtig optillen/neerzetten enz. Hierover moeten we met elkaar
afspraken maken.
Groep 4/5
Aan het begin van dit schooljaar hebben wij als leerlingenpanel besloten geen kinderen meer uit groep 5 in het
leerlingenpanel te vragen. Daarom gaan er om de beurt kinderen uit het Leerling Panel naar groep 4/5 om
terug te koppelen wat we hebben besproken en te vragen om ideeën. Dit keer gaan Sem en Brent dat doen.
Kaily is de volgende keer voorzitter van de vergadering en zal de agenda

