
   

Vergadering leerlingenraad (OB) 
Notulen 25 februari 2021 

Aanwezig: 
uit groep 6  : Anne Riemersma 

uit groep 6    : Seppe Brekelmans 
 

meneer Henri  
        

Opening door meneer Henri.  

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

  
Wat werd er de vorige vergadering van leerlingenraad besproken? 
De vergadering van 10 december 2020 is niet doorgegaan omdat een van de 

kinderen op die dag ziek gemeld werd. Er werd naar een nieuwe datum gezocht, 
maar we kregen daarna te maken met de tweede lockdown door het coronavirus. 

De dingen die hieronder vermeld staan, hebben te maken met de vergadering van 
15 oktober 2020. 
 

- Kunnen er zwarte stiften aangeschaft worden? 
Als het goed is, zijn deze besteld en geleverd door de firma Reinders waar wij altijd onze 
schoolmaterialen bestellen. 

 
- Bij de prullenbak op de speelplaats ligt een tegel los. 

We zijn samen gaan kijken en de tegel ligt inderdaad los. Meneer Frank, de conciërge van de school 

weet er van en zal wat wortels van de boom weghalen zodat de tegel weer vastgelegd kan worden. 

De tegel is intussen vastgelegd. 

 
Wat wordt er door de groepen als agendapunt ingebracht? 

 

Anne en Seppe: 
- Er is dit keer eigenlijk niets in het schrift genoteerd door de kinderen van groep 5/6. 

 
- De kinderen springen bij het klimtoestel over de bosjes/heg heen, maar er zijn ook 

veel kinderen die door de struiken heen springen. Daardoor gaan de struiken 

helemaal opzij hangen of gaan zelfs dood. 
Anne en Seppe gaan aan de kinderen van hun groep vragen om niet meer door de bosjes/heg te 
springen. 

 

- We spreken nog even over een leerlingtevredenheidsvragenlijst die dit schooljaar in 
de groepen 5 t/m 8 wordt afgenomen. Anne en Seppe gaan de lijst, wanneer deze is 
ingevuld door de kinderen, samen met meneer Henri uitwerken. Daarna presenteren 

Anne en Seppe de resultaten aan de kinderen en juf en meester van hun groep. 
 

Sluiting:  

Er zijn dit keer weinig onderwerpen besproken tijdens deze vergadering van de 
leerlingenraad.  

 
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 donderdag 29 april 2020 om 14.45 uur. 


