Agenda Sterrenraad ‘De Mond van de school’
SCHOOLJAAR 2019-2020
vrijdag dd. 30 - 08 – ‘19 om 11.30 uur
1.

WELKOM
Voor het eerst vergaderen we samen. We stellen ons aan elkaar voor. Juf
Christa legt uit wat de Sterrenraad doet en hoe dit gaat.
Welkom!
Groep 3a
Lev Kruis
Groep 3-4
Amedee Knoop
Groep 4a
Demy Augustin
Groep 5a
Luna Kunze
Groep 5-6
Joep van Geel
Groep 6a
Lani Tulleners
Groep 7a
Evi van Gool
Groep 7-8
Jurre Ummels
Groep 8a
Hannah van Heel
Dit zijn de klassenvertegenwoordigers. In de ene groep is geloot, in de andere
groep is gestemd. Het was in iedere groep even spannend. Vandaag voor het
eerst in de sterrenraad. Veel succes!
2.

Thema’s
In de sterrenraad vergaderen we ongeveer 1x per 6 weken. We gaan met
een paar vaste thema’s aan de slag. Deze keren steeds terug. Denk
bijvoorbeeld aan duurzaamheid.
Om voor te bereiden in de klas:
- Waar denken jullie aan bij het woord ‘duurzaamheid’?
- Welke thema’s vind je belangrijk om vaker te bespreken?
Het woord ‘duurzaamheid’ is een moeilijk woord. We gaan eerst verkennen wat
dit precies is. Dat is een zoektocht, want de naam doet soms anders vermoeden.
Zo denkt de een ‘er zit het woordje –duur- in, dus het is voor rijke mensen’. Of
er wordt gedacht dat je er veel geld mee kunt verdienen.
De betekenis van het woord wordt nu steeds duidelijker en we denken nu aan:
- Minder zakjes gebruiken

- Zonnepanelen
- Plantjes op het dak
- Regenwater opvangen in een ton
- Niet aan de bomen trekken
- Niet tussen de struikjes rennen
- Minder lang douchen
- Windmolens
- Elektrische auto’s en bussen
- Minder stoken
- Minder papier gebruiken
- Afval scheiden
Langzaam krijgt het woord ‘duurzaamheid’ meer inhoud. In de volgende
vergaderingen gaan we onderzoeken wat we op school kunnen doen om duurzaam
te zijn.
Andere thema’s die we willen bespreken:
- Afval rondom de school
- Meer bewegen voor kinderen
- Goed omgaan met elkaar
- Zuinig met de school zijn
- Nieuw speelgoed
- Hoe kunnen we liever zijn? (nog liever ;-))
- Milieu
- Werken met digibord

3

Elkaar waarderen
Respect voor elkaar vinden wij heel belangrijk.
Daarom werken we ook met de kanjertraining.
Jullie krijgen ‘doorgeefsterren’.
Hoe dat werkt, horen jullie op de vergadering.
Iedere klassenvertegenwoordiger krijgt drie
doorgeefsterren. Op de ster staat een compliment.
Geef de ster door aan een kind die de ster
verdient. Dit kind geeft de ster dan ook weer door.

4.

Speelplaats
We hebben twee mooie speelplaatsen. Voor unit 1 en 2, en voor unit 3 en 4.
Welke regels en afspraken vind je belangrijk?
Bespreek in de klas welke voor ieder kind duidelijk moeten zijn.
- Ruim je eigen afval op
- Wees zuinig op het speelgoed
- Gebruik materialen / toestellen waarvoor ze zijn gemaakt
- Aardig zijn voor elkaar
- Stop = stop!
- Naar binnen? Eerst vragen of het mag
- Help elkaar!
- Fietsen? Eerst de fietsenstalling achter school gebruiken. Pas als deze
vol is, mag de fiets vóór school
- Probleempjes worden altijd opgelost
- Blijf buiten de gele lijnen
- Zand in de zandbak!
- Wees zuinig op de natuur
- Geen bal onder het afdak bij de bieb
- De bal laag houden
- Volg het speelschema van het sportveldje

5.

Foto (een foto van de sterrenraad hoort erbij. Deze komt op school te
hangen)
Omdat nog niet van iedereen de toestemmingsverklaring binnen is,
schuiven we dit door naar de volgende keer.

Juf Christa

