Verslag MR Junior vergadering, weekopening 29 mei 2017

Donderdag 11 mei zijn we als MR Junior leden weer bij elkaar geweest om te praten over de
punten die wij, als leerlingen van Aan Boord, belangrijk vinden.
Deze vergadering hebben we het als eerste gehad over de Daily Mile. Hier hadden we het al
eerder over gehad, maar we hebben gemerkt dat dit nog niet in elke groep gebeurt. Ook
hebben we het hier gelijk in de volwassen MR over gehad. Na de MR vergadering hebben de
juffen en meesters van groep 3 t/m 8 ook samen vergaderd en er is afgesproken dat we
ongeveer tussen half 10 en kwart voor tien allemaal even naar buiten mogen.
We zijn ook, samen met jullie, bezig geweest met het aanpassen van de pleinregels. Ook dit
punt is al besproken in de volwassen MR. De MR leden vonden de veranderingen goed. Wel
moeten ook alle juffen en meesters er nog naar kijken, voordat de nieuwe regels gebruikt
gaan worden.
Als laatste punt hebben we besproken dat er voor het volgende schooljaar nieuwe MR Junior
leden moeten komen. Anna en Floor stoppen omdat ze van school gaan en Rosah zit nu al
drie jaar in de MR Junior en gaat ook een ander de kans geven om hierin mee te draaien.
Eigenlijk hebben we dus drie nieuwe leden nodig. Binnenkort krijgen de leerlingen die
volgend jaar in groep 4, 5, 6, 7 en 8 zitten, een formulier mee naar huis, waarbij je je kan
opgeven. Denk er maar vast over na!
Op de website van de school hebben we nu ook stukjes staan van ons als MR Junior leden,
misschien vinden jullie dat ook wel leuk om te zien.
Als je nog iets hebt waarover jij wilt dat de MR Junior gaat praten, stop het in de ideeënbus
met je naam en groep erop! We hebben dit schooljaar nog één vergadering!
Een fijne week allemaal!

