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Voorzitter:                                                    Notulist:  

 

0 14.00 Vaststellen agenda 
 

  Actie 

  Datum Wie Wat Klaar  

 
 
 
 
 

Leerlingenraad 
 
 
Leerlingenraad 
 
Leerlingenraad 
 
 
 
Nova, Aimée, 
Yves, Klaske 

Voorstellen in je ‘gekoppelde groep’ en 
vragen wat er speelt. 
 
Reglement doorlezen. 
 
Nadenken over verschillende rollen. 
Waar kan je de conciërge allemaal 
mee helpen? 
 
Thuis en aan de leerkracht 
toestemming vragen om onder 
schooltijd naar Dep. 1 of Dep. 2 te 
gaan. 

 
 

 
 

    

1 14.00 Opening: foto’s maken voor de leerlingenraad poster. V Uitdelen mapjes + 
naamstroken   
 

2 14.05 De leden stellen zich voor V  

3 14.20 Rollen in de leerlingenraad: 

• Voorzitter: Yves 

• Notulisten: Klaske & Nova 

• Reporters/ nieuwsbrief redacteurs: Fleur en Mees (7A) maken 
als eerste een stukje voor de nieuwsbrief. Vervolgens Lizzy & 
Floris (7B). Tot slot Anna & Noah (7C).  

• Hulp conciërges uit groep 6:actiepunt om na te denken waar de 
leerlingenraad de conciërge mee kan helpen en hoe we dat 
gaan aanpakken. Voorbeelden: onderhouden van de kas. Ballen 
uit de goot halen. 

 

4 14.25 Verdeling vertegenwoordigen groepen: 
8a-3a, 3b, 3c 
8b- groep 1/ 2, Nova & Aimée kunnen nog niet naar groep 1/ 2. Er moet 
nog worden besproken wat zij kunnen betekenen voor de kleuters.  
7a-5a 
7b-5b 
7c-5c 
6a-4a 
6b-4b 
6c-4c 
Actie: voorstellen in je ‘gekoppelde groep’ 

Bespreken want we 
hebben nu 3 
groepen 3 op Dep 
2. 

    

5 14.30 Inventariseren punten volgende agenda: 
* Nadenken waar de 500 euro van oudervereniging aan uitgegeven kan 
worden. 
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* Rollen verdelen hulp conciërges 
* Welke ideeën zijn er uit je eigen groep en je gekoppelde groep 
gekomen voor de leerlingenraad? 
* Nova: wat kunnen we verbeteren aan de school? 
* Noah: hoe kunnen we de school duurzamer maken? 

6  Nieuwe vergaderdatum: vrijdag 26 november 14.00 uur  

7 14.35 Sluiting  

     

 


