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Opzet agenda leerlingenraad 15 juni 2022  
tijd: 13.00-13:45  Plaats: teamkamer 
 
Voorzitter: meester Wouter 
 

1.  Onderwerp Besluit Wie voert uit? 

2.  Opening   

3.  • Is deze agenda goed of mis je nog wat? 

• Heb je in de groep verteld hoe het is in de 
leerlingenraad? Heb je ook ideeën of 
vragen meegekregen? 

Geen aanvullingen   

4.  Verslag vorige keer 
 

Pannakooi > Meester Geert (verloopt prima) 
 
  

Meester Wouter 

5.  Actiepunten nalopen 
 

Materialen kleuters > kleine materialen zijn besteld  
 
De Tirrel > schommels, klimtoestel, rekstokken, wipwap 
Klein materiaal z.s.m. > zachte soft en plastic ballen, 
springtouwen, hoepels (delen met middenbouw) 
 

Meester Wouter  

6.  Punten van de leden leerlingenraad 
 

Voetbalveld op gras bij de Tirrel  
 
Lasse  en Jack > springtouwen aan rekstokken , verzoek om dit 
niet te doen 
 
Iris > geen aanvullingen 
 
Roel > Komen er bij de kleuters bij de Tirrel ook henkelbanen? 
 
Teije en Darien > Vossenjacht, wie organiseert? Tweetallen?  
 
Ideeënbus > Darien en Iris > maken dit af en geven aan 
wanneer het klaar is. Einde schooljaar is het af.  
 
 

Levi 
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Idee: 
In de zomerperiode is het verzoek om waterspelletjes te doen 
met emmers, sponzen en ballonnen.  
Kan de school hier iets in betekenen? 
 
Idee: 
Komt er op de laatste schooldag een stormbaan? 
 

7.  Punten uit de groepen 
 

In de bovenbouw worden en laptops uitgewisseld 
7A > 1 t/m 8 
7B > 9 t/m 16 
8 > 17 t/m 24 
 
Kunnen wij hier iets aan doen? Nee, verantwoordelijkheid ligt bij 
de laptoppers.  
 

 

8.  Stukje voor de site en nieuwsbrief.  
Wie maakt die? 

Leerlingenraad 2021-2022  
Hoe was het? Waar hebben we het over? Hoe nu verder?  

Roel en Levi  
Woensdag 22 juni af 

9.  Rondvraag 
 

Lasse > schoolkamp Schiermonnikoog 
 
Meester Wouter > groepsverdeling 2022-2023  
 

 

10.  Nieuwe datum 
 

n.t.b. schooljaar 2022-2023   

11.  Sluiting: 
Wat ging er goed. 
Wat moeten we met elkaar beter/anders 
doen? 
Wat vond je van je eigen rol vandaag? 

  
 

 

 

Leerlingen leerlingenraad 2022-2023 

- Levi , Lasse (overige leerlingen gaan er uit)  


