Verslag Leerlingenraad 3

24 november 2017

Aanwezig: Merle, Raf, Suze, Nick, Maudy, Maja en juf Barbara
Agendapunten
1. Schoolproject
2. Hoe gaat het in de groep en op het schoolplein
3. Terugblik visitatie
1. Schoolproject
Maja, Maudy en Merle hebben al een mindmap gemaakt. Suze is deze kwijt.
Raf en Nick willen er nog één gaan maken.
We komen hier de volgende keer op terug.
Zijn er al ideeën voor activiteiten over het thema Toekomst?
Vraag voor elke groep kan zijn: Hoe zorgen kinderen van nu ervoor dat hun
eigen kinderen straks ook goed kunnen leven.
 Shell benaderen voor Hub bij school of iets anders. Mogelijk ook andere
bedrijven vragen.
 Iets met zonne-energie en windenergie
 Doos van NU maken met naam en foto erop. In de doos spullen van nu.
Denk aan: tekening, speelgoed, voedsel dat niet bederft, een kledingstuk.
Deze doos blijft op school en in groep 8 mogen ze deze openmaken.
 Ontwerp een huis van de toekomst (groep 3-4)
 Bedenk een manier om energie op te wekken en (probeer dit uit).
 Klokhuisfilmpjes bekijken.
 Bedenk een voertuig voor de toekomst.
 Welke kleding dragen wij n de toekomst? Ontwerper uitnodigen?
 Hoe reizen we in de toekomst?
 Hoe kijk je straks tv?
 Zijn er nog gewone brillen in de toekomst?
 Kunnen we gebruik maken van ouders (via werk)?
 Juf Femke (zij werkt in de KPN-winkel en deze is al voorbereid op de
toekomst)
2. Hoe gaat het in de groep en op het schoolplein?
De leerlingenraad is tevreden hoe het in de groepen gaat. Op het plein gaat het
ook goed. Wieltjesdag zeker behouden. Groep 5-6 wil wel vaker de schommel.
Het voetbalveld hebben we weer duidelijk verdeeld. Groep 3-4 voetbalt apart!
3. Terugblik visitatie
Dit was leuk om te doen. Ze stelden vragen over school en we moesten de
school een cijfer geven. We hebben een 9 gegeven!
Waarschijnlijk krijgen we in januari bezoek van de onderwijsinspectie. Mogelijk
krijgt de leerlingenraad dan ook een rol.
Volgende leerlingenraad is op 12 januari om 11:15 uur

