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M v D is adviseur.
Met PH overleggen de leerlingen.

31-05-2016
P heet iedereen welkom. Als iemand een keer tijd heeft om er bij te
willen zijn, is dit prima.
De notulen van 05-04-2016 worden goedgekeurd.

P: hoe vonden jullie het gesprek met de inspectrice?
Allen: gesprek was goed. We hebben verteld over de school. We
hebben ook verteld over de juffen en de lessen. We vinden de juffen
allemaal leuk. We hebben gevraagd om een kauwgomballenautomaat
en om meer pleinwacht. Eigenlijk zijn we ‘jong volwassenen’ dus
hebben we de pleinwacht volgens S en M niet nodig.
M: juf S krijgt een baby in september.
M: mijn juf M vV ook, in november.
S: M moet 1 juni afrijden. Heeft iemand nog Donald Ducks voor F3?
M: we gaan elke vrijdag naar een stageplek kijken, erg leuk.
P: S heeft haar voet gebroken. Het gaat nu goed en ze kan naar
Uganda om daar kinderen te helpen.
B: met de klas hebben we twee bekers gewonnen bij de sportdag.
Het was een leuke sportdag, dat vond iedereen.
D: de spreekbeurt van B ging over politie en P was geschrokken van
de politiewagen voor de deur. B haat de politie, van dichtbij valt de
politie best mee.
W: we knutselen met C. We hebben bekers gewonnen met bankbal en
voetbal.

lessen

M: tekenen en kleuren is een leuk vak volgens A. M vindt de
koffieochtend leuk.
S: meer lessen over de toekomst voor als je van school gaat, zoals
met geld omgaan en zo.
P: wordt dit niet tijdens de stage contacturen gedaan?
M: V meer rekenen. P wil meer zelfstandig lezen. S vindt boeken in
de bieb saai. Meer boeken over liefde. Ik wil meer boeken over
aardrijkskunde en scheikunde.
P: misschien is het een idee om een lijstje te maken met boeken die
voor jongvolwassenen zijn.
P: T wil graag geschiedenisles om meer over vroeger te leren. S zegt
dat er weinig over Marokko staat en over de Tweede Wereldoorlog.

De meiden willen graag meer muziek ne dans. J wil iets over klassieke
muziek.
P: wat vinden jullie van een schooldisco? De ouderraad wil voor de
leerlingen een disco avond organiseren. Ik heb met het team
besproken dat dit in oktober gaat plaatsvinden.
B: meer proefwerken. Verder alles prima.
P ziet meer proefwerken niet zo zitten.
D: C wil minder seksuele voorlichting. Ze vindt het niet leuk om
erover te praten. B vindt het raar dat anderen gaan lachen als
erover gepraat wordt. S heeft op haar vorige school les gehad over
condooms, bloemetjes en pepermuntjes.
D wil graag meer groepsspellen.
W: geld rekenen is heel leuk.
gebouw

M : Graag een afdakje en een bankje
P: daar ben ik mee bezig.
S: ook graag een bankje en een afdak. Nu staan we in de regen. Het
mag ook een picknickbank zijn.
Er is nog een afdakje van de oude school.
P: A gaat aan de man van K vragen of dat hier geplaatst kan worden.
M: de lichtkoepel in de keuken graag bedekken tegen de zon. De wc
en/of gootsteen stinkt bij F2a en F3.
P: zonwering voor de lichtkoepel is duur, zo’n € 2.000,-. .
P: J vraagt zich af of er zonneschermen komen. M uit F2a heeft
gemeld dat er een deuk zit in het doek van het plafond.
P: hier wordt naar gekeken..
Br: S en ik willen graag skelters op het belevingsplein.
P: het plein is hiervoor te klein. Er komt misschien wel een
tankstation bij de bushalte.
D: kinderen in de klas willen een kachel.
P: we hebben vloerverwarming. Die moet dan misschien opnieuw
ingesteld worden.
W: de muren zijn nog steeds saai en kaal. B vindt het wel meevallen.
In de gang heeft W hele mooie fleurige knutselwerkjes opgehangen.
P: in de gang bij de kantoren komen fotolijsten te hangen van de
leerlingen.

geld

M: we willen een nieuwe bal voor in de klas, een springtouw,
badmintonspullen en bankjes. En dit alles hufterproef.
S: een uitstapje voor de leerlingen die van school gaan. Is hier geld
voor? Iets kleins, geen schoolreis.
P: op kamp gaan is al heel duur. Verder is er geen geld voor extra
uitstapjes.
M: I-pads voor in de klas voor iedere leerling. M wil er twee voor in
de klas.
P: voor iedere leerling kost dat al gauw € 30.000,- Dat is heel veel
geld en de grote vraag is hoe lang ze heel blijven. Het idee van M is
beter.
Is het wel nodig om I-pads aan te schaffen?
B: het grote scherm van de pc is fijner.
W: je kunt veel op een I-pad.

P vindt het een goede discussie en vraagt zich af of de laptops niet
voldoende zijn. Iedereen wil graag in het ICT lokaal werken.
D: we willen grote koptelefoons. Deze sluiten goed af. De anderen
hebben oordoppen, dat is niet fijn.
P: ik ga met H overleggen wat wijs is.
W: krijgen we speelgoedauto’s? Graag ook nieuwe mini pc, deze
hapert.
P: regel dit met de juf en lever bij mij een lijstje in.
leerlingen

D: D is nieuw bij ons. A is de begeleidster. R is gekomen in de plaats
van C.
B: stagiaire S is gestopt met school. A is er nu 3 dagen.
P: K is nieuw en heeft het naar haar zin. Volgens M gaat ze goed met
anderen om.

rondvraag

M: graag een schoolvoetbaltoernooi.
P: dat hoort bij de sportdag. Twee klassen gaan met de Sonnewijser
een dag sporten.
S: de schoolfotograaf graag aan het begin van het schooljaar.
P: ik ga aan E vragen of zij dit kan regelen.
M: mag je de telefoon bij je houden?
P: Nee. Het is nu erg rustig en er zijn geen problemen meer zoals
vroeger.
P: Miel wil weten waarom P een eigen kantoor heeft.
P: ik heb veel afspraken. Anderen maken ook gebruik van mijn
kantoor.
B: S vindt het leuk om een journaal over Tiel te maken.
P: hier ga ik over nadenken.
D: dat kan ook gaan over wat er in school gebeurt. M wil graag een
klok op het plein.
Iedereen vond het goed gaan.
P en M bedanken iedereen voor de goede vergaderingen van dit
schooljaar.

