
   

Vergadering leerlingenraad (MB) 
Notulen 8 december 2020 

Aanwezig: 
uit groep 6  : Teun  

uit groep 6/7    : Amy  
uit groep 6/7 : Romy  

uit groep 7  : Megan  
uit groep 8A  : Jens  
uit groep 8B: : Luna  

meneer Henri  
        

Opening door meneer Henri.  
Meester Henri opent de vergadering. Ondertussen nuttigen we een kopje thee en 
genieten van een koekje. 

  
Waar hebben we de vorige vergadering over gesproken? 

- Een datum van de leerlingenraad valt op Koningsdag. We zijn dan vrij van school en 
kunnen dan niet vergaderen. 
De vergadering van de leerlingenraad van 27 april 2021 wordt verzet naar maandag 26 april 2021. 

 
- Kan de schommel terug gehangen worden in het klimrek bij groep 8? 

Meneer Frank, onze conciërge, heeft geïnformeerd bij NIJHA wat de mogelijkheden zijn en wat de 

schommel/rekstok gaat kosten. Hij heeft hier nog geen antwoord op terug ontvangen. 

 
- Mogen kinderen gaan spelen bij de BSO als daar een vriendje of vriendinnetje is? 

Meneer Henri heeft dit gevraagd aan Lotte Smolders, de manager van Samenwijs-opvang. Lotte 

vertelt dat het lastig is om kinderen buiten de BSO te laten komen spelen met kinderen die gebruik 
maken van de BSO. 
Dat heeft te maken met de verzekering van kinderen. Als er iets gebeurt, dan is de BSO verantwoor-
delijk (meneer Henri legt uit wat dit is) voor de kinderen die bij de BSO horen. Voor de andere 
kinderen geldt dat niet. Daarnaast zijn er op sommige dagen echt veel kinderen bij de BSO zodat er 
eigenlijk geen ‘speelkinderen’ bij kunnen. 

 

- Kunnen er weer klassenballen besteld worden (liefst geen foamballen) en een 
Yoga-bal? 
De klassenballen zijn besteld, geleverd en uitgedeeld. Nu nog zorgen dat deze niet op het dak  
belanden. Zorg dat er met stift de naam van de groep op wordt gezet. 
De grote yoga-bal zal juffrouw Mariska in het hok met de spelmaterialen leggen. 
 

- Kan er voor gezorgd worden dat de bel/zoemer beter te horen is op het pannaveldje?   
Meneer Frank, onze conciërge, het geluisterd en gekeken naar de zoemer bij de gymzaal/ 
pannaveldje. Daar valt weinig aan te veranderen. 
 

 
Wat wordt er door de groepen als agendapunt ingebracht? 

Amy en Romy: 
- Kan er een kiosk op het speelplein komen? Je hebt dan een overdekt podium 

waar kinderen kunnen optreden (dansen /zingen/muziek maken) maar waar ook 
mensen in het zonnetje gezet kunnen worden.  
Alle kinderen vinden dit een prima idee, maar weten ook dat dit niet zal kunnen omdat zo’n kiosk 

veel te duur is. Misschien kunnen we wel iets organiseren in de aula zodat kinderen hun talenten 
kunnen laten zien aan andere kinderen. 
 

- Kan er overkapping voor alle fietsen komen en niet alleen voor die van kinderen 
van de groepen 7 en 8? 

De kinderen vinden dit niet zo’n goed idee. Het regent echt niet elke dag en als je zadel nat is, veeg 
je het water er zo af. Als je straks in groep 7 en 8 zit, staat jouw fiets toch ook een keertje droog. 



- In de winterperiode is er niet voldoende plaats voor alle jassen en (gym)tassen 
bij de kapstokken op de gang. Kunnen er meer haken komen? 

Er is volgens de kinderen niet voldoende plaats bij de klaslokalen om nog meer haken op te hangen. 

Als iedereen één haak goed gebruikt, lost dat misschien al iets op. Romy vertelt dat er ook een 
verschil is hoe de jongens en meisjes hun kledingstukken ophangen en neerleggen in de kleedkamer 
van de gymzaal. Zo gebeurt dat ook op de gang in het schoolgebouw. 
Meneer Henri vertelt dat één haak per leerling niet voldoende zal zijn om het probleem op te lossen. 
In de winter zijn de jassen dikker en zit er ook vaak een das in de mouw waardoor alles nog breder 
opgehangen wordt. De juffen en meesters hebben dit probleem ook opgemerkt en denken ook na 
over een mogelijke oplossing. 

Megan merkt op dat er ook kinderen zijn die hun jassen zomaar neergooien. In haar groep worden 
deze dan mee naar binnen gebracht en de kinderen moeten van de juf de ‘gevonden voorwerpen’ 
goed gaan ophangen.  
 

- Kan er dikker toiletpapier komen? 

Meneer Henri legt uit dat het toiletpapier misschien iets dunner is dan thuis, maar waarschijnlijk wel 
bijna net zo zacht. Het dikkere toiletpapier kost veel meer. Zeker in deze coronatijd geeft de school al 

heel veel geld uit voor doekjes en ontsmettingsmiddelen. 
 

Megan: 

- Kan er een stoeiplek op het schoolplein komen, vragen de jongens uit haar groep. 
De kinderen vinden dit geen goed idee. Stoeien leidt vaak tot ruzietjes. Gezellige tikspelen zien zij 
meer zitten. In de gymles bij juf Mariska worden ‘stoei- en trekspelen’ gedaan. 

 

Teun: 
- Kunnen er meer werkboeken in onze groep gebruikt worden? 

We moeten even het handschrift ontcijferen van het kind die deze vraag heeft opgeschreven, maar er 
wordt bedoeld dat als je meer werkboeken hebt er minder in schriftjes geschreven hoeft te worden. 
Dat vinden we zeker geen goed idee, want je moet ook blijven oefenen met schrijven. Natuurlijk 
gebruiken we vaak de computer, maar je moet toch vaak iets schrijven ook als je niet op school bent. 
 

Jens: 

- Mogen de leerlingen van groep 8 vaker mee gaan helpen bij het buitenspelen van 
de onderbouwgroepen.  
Het blijkt dat de kinderen van groep 8 deze surveillance bij de onderbouw erg leuk en interessant 

vinden. Meneer adviseert om deze vraag voor te leggen aan de juffen en meester van groep 8. Die 
weten of dit op bepaalde momenten in het lesprogramma kan.  

 
Sluiting:  

Er zijn verschillende onderwerpen besproken tijdens deze vergadering van de 
leerlingenraad. Iedereen erg bedankt voor zijn/haar inbreng.  

 
Wat te doen: 
-   Vertel in je groep wat er allemaal is besproken.  

-   Noteer ideeën en opmerkingen van kinderen in het klassenschrift: 
 

De volgende vergadering is op dinsdag 23 februari 2020 om 14.45 uur. 


