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alle
Protocol verkiezing en werking van de leerlingenraad
op het Wilgerijs:
ouders
MAANDBRIEF MEI
Weeksluitingen mei.

 De leerlingenraad bestaat uit 2 kinderen per
klas uit
11-05
gr.6 de groepen 5 t/m 8.
18-05
gr.5/6
 Zij worden aan het begin van het schooljaar gekozen door hun medeleerlingen in
25-05 geen school
de klas.
01-06 gr 4b
 Ieder kind dat zich kandidaat stelt, houdt een presentatie voorafgaand aan de
Schoolreizen en schoolkamp en
verkiezing. Hierin wordt gemotiveerd waarom
hij/zij zich kandidaat stelt.
kleuterfeest.
 Daarna vinden de verkiezingen plaats, tot erSchoolkamp
twee kandidaten
een relevante
groep 7: datum:18-20
juni.
Bestemming:
Giethoorn.
meerderheid hebben gekregen. Dit ter beoordeling van de leerkracht.
Kosten: fl. 90,=
 De gekozen leden stellen zich op de websiteSchoolkamp
van het Wilgerijs
voor en
groep 8 : datum:20-22
juni
Bestemming:
Giethoorn.
eventueel aan alle kinderen tijdens de weeksluiting.
Kosten: fl. 90,=
 De leerlingenraad komt minimaal 3x per jaarSchoolreis
bijeen.groep 3 t/m6:Datum: 13
juni. Bestemming
 Agenda (voorzitter) en notulen (notulist) worden
gemaakt:Arnhem.
door 2
Kosten: fl. 40,=
team/directieleden.
Kleuterfeest:Datum: 13 juni. Thema:
 Agendapunten komen vooral vanuit de leerlingenraad,
kunnen
nog onbekend.maar
Kosten:
geen. ook vanuit de
U
kunt
de
kosten
voor
schoolreis
en
school(leiding) komen.
schoolkamp betalen aan de
 Agenda wordt minimaal een week van te voren
aan de leden
verstrekt
groepsleerkracht
(graag
in envelop en de
met leerlingenraad.
naam) of nog liever over de
notulen volgen z.s.m. na de vergadering van de
bank no:9430.76.579 t.n.v.
 De zittingsduur van de leden is 1 schooljaar,Brandaris
maar iedereen
magno.
zichzelf
weer
( dit is een ander
dan
voor de ouderbijdrage !).
herkiesbaar stellen in het nieuwe schooljaar.
Plein renovatie.
 Een kind mag maximaal 2 keer zitting hebben
in de leerlingenraad gedurende de
Na de verbouwing is het plein ook
periode dat deze in de groepen 5 t/m 8 zit. bijna gereed.De laatste hekjes,
bankjes en fietsenstallingen moeten
nog geplaatst worden. Tot slot kan
de beplanting dan nog worden
aangebracht.
Inmiddels hebben we de deur op het
nieuwe plein wel weer in gebruik
genomen. De groepen 7 ,7/8 en 8
gaan daar weer naar binnen zodat de
kleuteringang ontlast wordt.
Omdat het teamkamertje verplaatst
is gaat de ingang daarnaast
binnenkort ook de hoofdingang
worden. Als die deur gesloten is dan
kan er dus niemand meer naar
binnen.
Binnen moeten nog een aantal kleine
zaken geregeld worden maar dan
zijn de bouw en zijn aanverwante
zaken geregeld.
vakantie/ vrije dagen.
Hemelvaartweek van 21 mei t/m 25
mei.
Pinkstermaandag 4 juni
Studiedag : vrijdag 15 juni ( de hele

