
   

Vergadering leerlingenraad (MB) 
Notulen 26 april 2021 

Aanwezig: 
uit groep 6  : Teun Harbers 

uit groep 6/7 : Pien de Laat (zij vervangt Romy van Loon) 
uit groep 7  : Megan van ’t Veer 

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

 Afwezig: :Amy Ripson 
        

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? 

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

Megan en Romy hebben aan hun leerkrachten gevraagd of zij onder schooltijd samen informatie 

mochten opzoeken over ‘een groene speelplaats’. Dit hebben zij gedaan en hebben ook contact gehad 
met iemand die daar verstand van had. Deze meneer vroeg of de kinderen eerst wat ideetjes aan 
konden geven alvorens hij iets kon zeggen over een ontwerp en de kosten. 
Meneer Henri vertelde dat er al meer scholen hun speelplaats hebben laten veranderen en dat je daar 
misschien deze ideetjes vandaan kunt halen. Romy, die er vandaag niet bij is, weet daar misschien al 
iets meer over te vertellen. We komen hier de volgende vergadering op terug. 

 
- Kan er een moestuin komen? 

Bij de kleuters is een moestuintje gemaakt waar de kleuters vanuit hun groepslokaal naar kunnen 
kijken. Enkele klassen zijn daar even een kijkje gaan nemen.  

Zoals iedereen weet hebben de kinderen van groep 8 bloemen in de patio gezaaid en deze staan nu 
prachtig te bloeien. Aan deze tuin hebben veel kinderen een bezoekje gebracht. 

 
Wat wordt er door de groepen als agendapunt ingebracht? 

 

Teun: 
- Soms moeten we ons fruit en eten mee naar buiten nemen als de zoemer voor de 

pauze gaat en dan hebben we niet genoeg tijd gehad om alles op te eten. Kan er 
dan niet langer buiten gespeeld worden? 

Alle kinderen vinden dat als je op tijd start met eten dat alles op is voordat de zoemer gaat. Vraag 
aan de juf of meester om steeds op tijd te beginnen met de eetpauze. 

 

Jens: 
- Kunnen er kleinere brigadiersjassen komen voor de kinderen van groep 8 die 

helpen bij het brigadieren? Het lijken voor de kleinsten net jurken i.p.v. jassen. 
Meneer Henri vraagt aan de meneer van Veilig Verkeer Nederland of de politieagent, die komen 
helpen bij de uitleg aan de nieuwe brigadiers, waar hij deze jassen kan bestellen. 
 

Jens en Megan: 
- Kan ervoor gezorgd worden dat het internet en de WIFI weer goed werken. Als je 

nu met een gehele klas aan de computers werkt, is er heel vaak storing en kun je 

echt niets aan de computer doen. Erg vervelend en het kost een hoop tijd. Ook de 
juffen en meesters vinden dit vervelend. 
De ICT-ers van de school en meneer Henri weten dat dit probleem er is. Zij hebben hier al vaak contact 
over gehad met het bedrijf dat de mogelijkheden van internet en WIFI voor ons regelt. Zij zijn daar best 

boos over want het kost de school best veel geld en je wilt dan wel goede dingen geleverd krijgen. 
Er wordt aan gewerkt en men hoopt het probleem zo snel mogelijk opgelost te hebben. 

 



Luna: 
- Kunnen er toiletborstels komen bij de toiletten voor de kinderen? 
Dat vindt meneer Henri niet zo’n goed idee omdat er zeker kinderen zijn die deze borstels niet gebruiken 

waarvoor deze bedoeld zijn. Dat is niet hygiënisch. Het is beter om in de klassen te melden dat een toilet 
vies wordt achtergelaten. Dan weten de viespeuken dat er op gelet wordt.  
Verder is Maria, de werkster, dagelijks op school. Zij controleert met regelmaat de toiletten. Als deze vies 
zijn, maakt zij deze schoon. 
 

- Kan er ook deodorant komen in de kleedkamers van de gymzaal? 
Dit vinden meerdere kinderen niet zo slim. Als kinderen zo’n bus zien staan, sprayen ze erop los zodat 
alles naar deodorant ruikt. Deze spray zorgt er dan voor dat je niet zo goed meer kunt ademen. 
 

Pien: 

- Kunnen er hardere ballen komen voor lijnbal en het pannaveld? 

Meneer Henri zal deze ballen aanschaffen. 
 
 

Meneer Henri vroeg vorige keer of de kinderen van de leerlingenraad mee willen 

helpen bij het verwerken van de schooltevredenheidsvragenlijst voor de kinderen van 
de groepen 5 t/m 8. 
We hebben vandaag de uitslagen van de vragenlijst bekeken en onze bevindingen daarbij genoemd. Wat 
wij ervan vinden gaan we binnenkort tijdens een vergadering van de juffen en meesters aan hen uitleggen. 

 
 

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 15 juni 2021 om 14.45 uur. 


