Verslag Leerlingenraad dd. 31-1-2020, 11.00 uur.
Opening door juf Käthe
Afwezig: Delano, Reduan, Mylène, juf Eefje, Wilco
Aanwezig: Stefano, Gavin, Mylène, Roxane, Jelke, Romy, Zisan, juf Käthe
Bespreken vorige verslag:
Na de kerstvakantie komen de nieuwe drones, daar is nog niets over
bekend, helaas.
Juf Käthe bespreekt met de leerkrachten van de D-groepen of de telefoons
in de broekzakken mogen. Er zijn in de D-groepen nieuwe afspraken
gemaakt over het gebruik van de telefoon.
Iedereen denkt mee over een plek waar een voetbaltafelspel in de
Madame Curiestraat kan staan. Dit is niet in alle klassen gevraagd, nog
even samen iets bedenken.
Juf Käthe vraagt bij de visverenigingen van Terneuzen, Hoek en
Westdorpe of ze een vismiddag willen organiseren. We kunnen een visles
in Terneuzen krijgen. Iedereen vraagt in de klas wie er een visles wil
volgen en geeft dit aan komende week aan juf Käthe door.
Juf Eefje regelt nieuwe koptelefoons, muizen en geluidsboxen. Juf Eefje
heeft hier nog geen tijd voor gehad. Juf Käthe zal hiervoor zorgen.
A2 overlegd met de leerkracht of er een nieuwe achtergrond op de
laptops/computers kan komen. Dit moest A1 zijn en dit is nog niet
gebeurd.
Juf Eefje kijkt welke spellen er uit de lijsten aangeschaft kunnen worden.
Juf Eefje heeft hier nog geen tijd voor gehad. Juf Käthe zal dit oppakken.

Alle leerlingen denken na over de bestemming van de schoolreis. Dit is
nog niet in alle klassen gevraagd. Wat we wel al weten is: Bobbejaanland,
Efteling, Ajax stadion, Dierentuin, Vliegtuigen spotten, Zwemmen met
veel glijbanen, Walibi.
Gavin en Delano hebben gekeken naar de prijs van kunstgras: Dit kost ±
€ 25,00 We hebben een voetbalveld van 17,1m x 8,25 meter.

Rondvraag:
A1: We hadden de vraag wanneer de koptelefoons komen. Daar heb ik al
antwoord op.
A2: We vinden € 0,50 per kopje koffie te veel en willen graag dat dit
opnieuw berekend wordt. € 0,20 per kopje lijkt ons voldoende.
We willen graag andere voetballen dan de sponsvoetballen die we nu
hebben. Als ze nat zijn, kan je er niet meer mee voetballen.
Juf Käthe zal dit met juf Eefje bespreken.
We willen graag led strips in de kantine voor de gezelligheid. Juf Käthe zal
dit met juf Eefje bespreken.
A3: We hebben het over Unicef gehad en willen ze graag sponsoren met
bijvoorbeeld een sponsorloop of een rommelmarkt (bijvoorbeeld op
Koningsdag). Hier is over gesproken en een rommelmarkt op Koningsdag
vinden ze niet zo’n goed idee omdat ze er al met eigen spulletjes staan
om voor zichzelf te verkopen. Wel willen ze lege flessen ophalen in
bijvoorbeeld de maand Maart. A3 mag dit op beide locaties organiseren.
D1, D2 en D3 hadden geen punten voor de rondvraag.

Afspraken:
- De drones komen na de kerstvakantie
- Iedereen bedenkt waar in de Madame Curiestraat een
tafelvoetbalspel kan staan.
- Iedereen vraagt in de klas wie er een vis les wil volgen en geeft dit
komende week aan juf Käthe door. Juf Käthe maakt dan een
afspraak.
- Juf Käthe zal met juf Eefje voor nieuwe boxen en koptelefoons
zorgen.
- Juf Käthe zal met juf Eefje nieuwe spellen bestellen.

-

-

Diegenen die het nog niet gevraagd hebben, vragen in de klas naar
ideeën voor de schoolreis.
Juf Käthe zal aan juf Eefje doorgeven wat kunstgras kost.

Juf Eefje zal nog eens nadenken over de prijs voor koffie.
Juf Käthe bespreekt met juf Eefje of er led strips in de kantine
kunnen komen.
A3 organiseert een actie om lege flessen op te halen voor Unicef.

Volgende vergadering: 20 maart 2020 om 11.00 uur in de Wingerd,
Leeuwenlaan.

