LEERLINGENRAAD
Verslag van dinsdag 21 november 2017.
Juf Jella heeft de statuten uitgelegd.
Wat zijn statuten?
Statuten zijn onderwerpen over de leerlingenraad. We hebben een paar onderwerpen
uitgezocht zodat jullie weten wat we doen in de leerlingenraad.
Bijvoorbeeld:
Wat verstaan we onder de leerlingenraad?
De leerlingenraad is een groep enthousiaste kinderen gekozen uit en door de klas.
Waarom een leerlingenraad?
De leerlingen hebben ook een eigen stem binnen de schoolorganisatie.
Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
Over punten die ze in de klas hebben besproken voor de vergadering.
Taken en bevoegdheden van de leerlingenraad!
De leerlingenraad kan advies geven aan de schoolorganisatie over verschillende
onderwerpen.
Samenstelling van de leerlingenraad!
Uit de groepen 5 t/m 8 vertegenwoordigen per klas en per groep 2 leerlingen in de
leerlingenraad. Elk jaar worden nieuwe leerlingen gekozen.
Verkiezingen!
In de groepen 5/6, 7/8 worden jaarlijks (in het begin van het schooljaar) verkiezingen
gehouden.
Organisatie van de leerlingenraad!
De leerlingenraad komt ongeveer 5 tot 6 keer per schooljaar bij elkaar onder schooltijd of op
enig moment 1 van de leden daartoe oproept.
De agenda!
Voorafgaand aan de vergadering van de leerlingenraad heeft elke groep een klassengesprek,
de onderwerpen worden in het klassenschrift geschreven.
Verslag!
De leden maken tijdens de vergadering aantekeningen in het klassenschrift en brengen het
verslag uit in de groep. De groepsleerkracht maakt hier tijd voor vrij.
Dat waren alle statuten van de leerlingenraad.
In de leerlingenraad praten we over onderwerpen zoals deze keer:

Punt 1: Groep 8 wou meer kapstokken en daar wordt aan gewerkt. Daar is meester Jacob
mee bezig.
Punt 2: We hebben een top 3 gemaakt voor speelmateriaal, die mochten groep 3-4-5-6-7-8
invullen. Daar stonden binnen en buiten spullen op bijvoorbeeld: volleyballen of tennis
rackets en voetballen of en stoepranden set.
Punt 3: Groep 7 wou stille plekken op school waar je rustig kan werken toen dachten we aan
een stoplicht iedereen weet wel wat het is. De kleuren hebben op school een andere
betekenis. Bijvoorbeeld: oranje = fluisteren. Groen = met de gewone stem praten. Rood =
stil. We dachten aan een schijf zoals in de klassen, maar een stoplicht is handiger vinden de
kinderen en juf Anke en juf Jella.

