
   

Vergadering leerlingenraad (MB) 
Notulen 23 februari 2021 

Aanwezig: 

uit groep 6  : Teun Harbers 

uit groep 6/7    : Amy Ripson 
uit groep 6/7 : Romy van Loon 

uit groep 7  : Megan van ’t Veer 

uit groep 8A  : Jens Driedijk 
uit groep 8B: : Luna Peijs 

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? 

- Kan de schommel terug gehangen worden in het klimrek bij groep 8? 
Meneer Frank, onze conciërge, heeft nogmaals geïnformeerd bij NIJHA wat de mogelijkheden zijn en 
wat de schommel/rekstok gaat kosten. Bij navraag blijkt dat het terughangen van een schommel 
ongeveer € 400,- euro gaat kosten. Dat vinden we toch wat te duur voor één schommel, waar ook 
steeds maar één jongen of meisje gebruik van kan maken. 
 

- 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 Henri 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.  
Hebben Jens en Luna geïnformeerd bij hun leerkrachten? 
Zij hebben dit inderdaad gedaan. De kinderen van de groepen 8 mogen als het lesprogramma het 
toelaat ook met regelmaat gaan surveilleren tijdens de kleine pauze van de onderbouw. 

 

Wat wordt er door de groepen als agendapunt ingebracht? 

Amy en Romy: 

- Kunnen er meer uitstapjes komen? 
Iedereen vindt dit een begrijpelijke vraag, maar weten het antwoord eigenlijk al wel: “In deze 
corona-tijd mogen er geen uitstapjes plaatsvinden. Er komen anders teveel mensen (begeleiders) bij 
elkaar en er zijn ook museums en parken gesloten”. 
Hopelijk komt daar snel een eind aan zodat we weer dingen buiten de school kunnen gaan bezichtigen 
en doen. 
 

Megan: 
- Kan het hek langs het schoolplein niet verhoogd worden. De bal die gebruikt 

wordt bij ‘kruisbal’ gaat steeds de weg op. 
De kinderen denken dat een nieuw hek heel duur is (en dat is natuurlijk ook zo). Het lijkt de kinderen 
beter om ergens anders een nieuw kruisbalspel op de speelplaats te verven dat verder van de straat 
af ligt. Zij gaan juffrouw Mariska vragen of zij ons daarbij wil helpen. 

 

- Kunnen er meer planten op de speelplaats komen? Of misschien wel een natuur-

speelplaats? 
Gewoon planten langs de speelplaats laten groeien lijkt de kinderen geen geweldig idee. Daar komt 
heel weinig van terecht. Kijk maar eens bij het randje groen voor het klaslokaal van groep 8. Dat is 
helemaal platgetrapt door voetballers en hockeyers die de bal uit de struiken komen halen. 
Meneer Henri weet dat er projecten zijn om de speelplaats met ‘groen’ op te knappen. Je moet een 
gedeelte van de kosten zelf betalen en je kunt voor een gedeelte subsidie aanvragen (De kinderen 
leren meteen wat subsidie is). 
Megan en Romy vragen aan hun leerkrachten of zij onder schooltijd samen informatie kunnen zoeken  
over ‘een groene speelplaats’. 
 



- Kunstgras op het pannaveldje is te duur, maar kan er ook een klein stukje komen 

voor de keepers? Zij kunnen dan duiken. 
De kinderen denken dat dit waarschijnlijk niet kan, maar er is een jongen die aan zijn ouders vraagt 
of het kunstgras wat zij thuis hebben niet weg kan en op school gebruikt kan worden. Meneer Henri 
vindt dat de kinderen heel creatief denken, maar deze oplossing gaat inderdaad een beetje te ver. 
Het leggen van een stukje kunstgras is erg duur. Daarom graag aan de keepers vragen om niet te 
duiken naar de bal. 

 

- Kan er een moestuin komen? 

Deze vraag is al eerder gesteld in de leerlingenraad. Je moet het tuintje ook onderhouden in de 
vakanties. En wie komt daarvoor terug naar school? Als je dat niet doet, kun je niet oogsten.  
In groep 8 hebben ze onlangs wel bloemen in de patio gezaaid en hopen deze voor de zomervakantie 
te oogsten. 
 

Ariël: 
- Waarom staan kinderen ’s ochtends op het schoolplein toch verspreid terwijl we 

wel met dezelfde groep buiten moeten spelen. 
Meneer Henri haalt aan dat we op school proberen in dezelfde groep te werken en te spelen. Dus is 
het ook zeker de bedoeling dat alle kinderen zich verzamelen bij de eigen groep. 
 

Jens: 

- Nogmaals de vraag of er boven de kapstok een plank kan komen om tassen op te 

zetten zodat de jassen netjes aan de kapstok kunnen hangen. 
Meneer Henri bekijkt samen met meneer Frank, de conciërge, wat mogelijk is. We gaan het eerst 
uitproberen bij groep 8A. 
 

Teun: 

- In het schrift van groep 6 zijn geen ideeën of opmerkingen genoteerd. 

 
Meneer Henri vraagt de kinderen of zij binnenkort mee willen helpen bij het verwerken 

van de schooltevredenheidsvragenlijst voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. 

Zij moeten dan helpen met antwoorden tellen, procenten berekenen, uitslag bekijken 
en deze dan presenteren voor de juffen en meester. 
Alle kinderen van de leerlingenraad zien dat wel zitten. Meneer Henri laat weten wanneer hij de hulp van 
de kinderen kan gebruiken. 

 

 

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 maandag 26 april 2021 om 14.45 uur. 


