
   

Vergadering leerlingenraad (OB) 
Notulen 29 april 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? 
Er werd in de leerlingenraad gesproken over een leerlingtevredenheidsvragenlijst die 

de kinderen van de groepen 5 t/m 8 moesten gaan invullen. 
Dat is inmiddels gebeurd. We gaan vandaag kijken wat de kinderen van de beide 

locaties van onze school hebben ingevuld. Daarna gaan de kinderen van de leerlingen-
raad de resultaten toelichten tijdens een vergadering van de juffen en meesters. 

 

Wat wordt er door de groepen als agendapunt ingebracht? 
 

Anne en Seppe: 

- Kunnen er een schommel en een trampoline komen op de speelplaats. 
Anne en Seppe vinden dit niet zo’n goed idee. Als er een schommel komt, zullen er lange wachtrijen 
ontstaan want er kan maar één kind gebruik maken van de schommel. Bij een trampoline moet iemand 

aanwezig zijn om kinderen te kunnen opvangen die vallen zoals juf Mariska doet tijdens de gymles. 

Anders is het wel erg gevaarlijk. 
 

We willen vragen of iedereen de rode vuurwantsen wil laten lopen en ze niet 
oppakken en kinderen daarmee bang maken. 
Anne en Seppe vertellen in de klas dat dit zeker niet de bedoeling is. Het mag ook gerust in de andere 
groepen verteld worden. We laten deze beestjes, die niemand kwaad doen, gewoon lopen. 
 

Kan er ook een duikelstang bij de bovenbouw komen? 
Meneer Henri vertelt dat dit in de begroting van de school opgenomen moet worden. Hij legt uit wat 
een begroting is. Meneer Henri bespreekt dit met de nieuwe directeur. 
 

Kunnen in de zomer de prullenbakken vaker leeggemaakt worden omdat er anders 

veel wespen op afkomen? 
Anne en Seppe zijn er al vroeg bij met deze vraag, maar meneer Henri zal deze vraag bij Frank en 

Kees, de conciërges van de school, neerleggen. 
 

Kan er een groter afdak bij de ingang van de school bij de speelplaats komen? 
Anne en Seppe weten dat dit een rare vraag is. Als het hard regent, gaan we niet buitenspelen en als 
we ’s ochtends met slecht weer naar school komen, gaan de deuren eerder open. Een groter afdak is 
zeker niet nodig. 
 

Is het mogelijk om het speelplein te vergroten. 
Ook dit vinden we een vreemde vraag want daarvoor moeten de buren een stuk tuin afstaan en dat 
gaan ze natuurlijk niet doen. 
 

Kan er meer Engels en verkeer gegeven worden in onze klas. 
Meneer Henri gaat ervan uit dat de juf en meester de tijd besteden aan deze vakken zoals deze op het 
lesrooster aangegeven staat. 
 

Kunnen er nieuwe stiften besteld worden voor elk kind? 
Meneer Henri vraagt Anne en Seppe de meester en juf eens te laten kijken in de voorraadkast van de 

school. Er zijn onlangs pakjes stiften besteld door Radmila, maar niet voor elk kind één. 
 
 
 



Kan er op het eind van de dag steeds een spelletje gespeeld worden? 
Meneer Henri begrijpt deze vraag omdat de kinderen zo op een gezellige manier de dag afsluiten. 
Ook hier is het advies: “Even aan de juf of meester vragen”. 

 

 
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 17 juni 2020 om 14.45 uur. 


