Vergadering Leerling Panel
30 oktober 2018
Aanwezig: Sem, Brent, Jaëla, Romy, Nina, Kaily, Merel, Lindy en Juf Jeannette.
Afwezig: Niemand
Voorzitter: Juf Jeanette
Notulist: Brent
Extra agendapunt: een looppad op de bult rond de kuil.
We hebben gesproken over een extra looppad op de bult. Juf Jeannette overlegt dit en komt hier op
terug.
De klas
Wij gaan net zoals vorig jaar voor de klas om te vertellen wat we in het panel besproken hebben en
of de andere kinderen nog ideeën hebben. Die ideeën nemen wij dan weer mee naar de vergadering.
Ook hebben wij vorig jaar besloten om geen kinderen meer uit groep 5 in het panel te vragen, dus
gaan na deze vergadering Nina, Merel en Lindy vragen of er bij hun nog ideeën zijn.
Voorzitter
Dit keer is juf Jeannette de voorzitter van de vergaderingen van het panel, maar de volgende
vergadering is dat Kaily. We hebben afgesproken dat alle leerlingen zich via de website voor en er
wordt een foto van het Leerling Panel gemaakt.
Wat willen wij als panel dit jaar bereiken??
Veel leuke dingen te organiseren waar je soms ook nog wat van leert.
Bijv.
Themadagen (zoals de grote rekendag).
Leren op de computer.
Meer buiten leren.
Enz.
Pleinwacht
In de vorige vergaderingen hebben we het veel gehad over de pleinwacht. We willen dat kinderen
fijn kunnen spelen tijdens de pauze. Dit is wat de kinderpleinwacht inhoudt:
- Als je kinderpleinwacht wilt worden, heb je dat als het goed is al doorgegeven.
- Op het schema staat wanneer je kinderpleinwacht hebt. Het is alleen op het kleine plein.
- Je doet het met twee personen die beide een opvallend hesje aan hebben.
- Als iemand pijn heeft ga je kijken of je diegene kunt helpen, maar uiteindelijk blijft de
leerkracht altijd verantwoordelijk.
Besteding 100 euro
Wij hebben vorig schooljaar te horen gekregen dat wij 100 euro krijgen van de MR. Toen is er nog
geen beslissing genomen wat er met dat geld gaat gebeuren. Maar vandaag wel. Iedere groep krijgt
een goede bal in een eigen kleur waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Iedereen gaat kijken wat er
voor dit geld gekocht kan worden. Is er geld over, dan kan er nog een spel bij.
Volgende vergadering 15 januari 2019 om 13.30 uur.

