
    

Vergadering leerlingenraad (MB) 
Notulen 4 juni 2019 

Aanwezig: 
uit groep 6  : Dylan Wichman 

uit groep 6/7 : Faye Ripson 
uit groep 7    : Janne Buijlinckx  

uit groep 8 A   : Milan Smolders 
uit groep 8B  : Luuk Reijrink  
meneer Henri  

        
Opening door meneer Henri.  

Meester Henri opent de vergadering. Ondertussen nuttigen we een kopje thee en 
dit keer geen koekje. Meneer Henri is vergeten deze te kopen. 
  

Wat is er de vorige vergadering van de leerlingenraad als agendapunt in-
gebracht: 

- De jongenstoilet mag netter achter gelaten worden. 
Er is in de klassen over gesproken. Het toilet wordt gebruikt op de manier zoals dat hoort. Goed zo !! 
Ook het aanvullen van het toiletpapier gebeurt weer op tijd. 
 

- Kunnen de doeltjes op het pannaveld duidelijker aangegeven worden.. 
Volgens meneer Frank, de conciërge van de school, kunnen de doeltjes wel met gekleurd plak-
band/tape zichtbaar gemaakt worden, maar of dat stand houdt met het Nederlandse weer? 
Hij bedenkt een oplossing. Meneer Henri heeft nog niets gehoord van meneer Frank. 
 

- Kunnen er meer prullenbakken komen zodat er geen rommel op het speelplein  

terecht komt? Ook in de klas meer scheiden van het afval a.u.b. 
Bij het pannaveldje wordt weinig rommel weggegooid. De prullenbakken die er stonden waren meer 

gevuld met regenwater dan met afval. Er hoeven geen nieuwe bakken geplaatst te worden. 

Het afval scheiden in de eigen groep is besproken. Dit was ook een onderwerp tijdens het kerncon-
cept ‘Kringloop & Evenwicht’. Misschien kunnen er in de groepen prullenbakken met stickers staan 
(papier / restafval). 

 

- Faye en Milan schrijven een e-mailbericht naar RTO met de vraag of de kinderen 

van de leerlingenraad MB en OB in Posterholt mogen gaan kijken naar de vakantie-
bungalow voor mensen met kanker. 
Faye en Milan wilden de brief wel schrijven, maar het is er uiteindelijk niet van gekomen omdat zij 

steeds iets anders te doen hadden en er ook even niet meer aan gedacht hebben. 
Meneer Henri heeft contact gehad met mevr. Joke van der Schoot (RTO). Op woensdag 12 juni as. 
gaan de kinderen van de leerlingenraad (OB en MB) een bezoek brengen aan de vakantiebungalow 
voor mensen met kanker in Posterholt. De vader van Dylan rijdt deze woensdag mee. 
De kinderen schrijven een verslag en maken foto’s voor ‘De Stroom’ zodat iedereen kan lezen en zien 
dat het ingezamelde geld van de sponsorloop zeer goed besteed wordt. 

 

Wat wordt er deze keer door de leerlingen als agendapunt ingebracht: 
  

- Kunnen er kranen komen op de speelplaats. Kinderen kunnen dan tussendoor iets 

drinken. 
De kinderen vinden dit geen goed idee. De kranen worden vast niet altijd goed dichtgedraaid (water-
verspilling en het kost dan geld). Kinderen gaan elkaar natmaken. Als het zomer is met stralend weer 
is dat niet erg, maar is het buiten koud dan is dat erg vervelend. 
 

- Kan het hek van het pannaveld wat zachter gemaakt worden. Kinderen doen zich 
er wel eens pijn aan als zij er tegenaan botsen. 
De kinderen vinden dit een rare vraag. Milan zegt: ”Als je voetbalt, moet je toch zeker tegen een 
stootje kunnen”. 

 



- Als je op de gang aan het werk bent en de bel gaat voor het speelkwartier voor de 

kinderen van groep 4 hebben kinderen last van het geluid dat deze kinderen ma-
ken. Kan daar iets aan gedaan worden? 
De kinderen vinden dit eigenlijk logisch. Als je eigen speelpauze begint, ga je ook niet altijd even stil-
letjes naar buiten. Het lijkt ons eerlijk gezegd niet zo’n groot probleem. De kinderen van groep 4 zijn 
zo buiten en je went er aan. 
De kinderen van groep 8 moeten in het begin van het schooljaar ook wennen aan de spelende kin-
deren op de speelplaats terwijl zij nog een kwartier moeten werken. Nu zijn ze daar aan gewend ge-
raakt. 

 
- Meneer Henri vraagt aan de kinderen hoe zij de leerlingenraad ervaren hebben: 

De volgende antwoorden werden op deze vraag gegeven: 

 
• Ik was er al een beetje aan gewend omdat ik op mijn vorige school al tweemaal in de leerlingen-

raad zat. Daar vergaderden we elke maand en moesten we een soort krant maken bij hetgeen we 

besproken hadden. 
• Ik vond het best leuk. We hebben geleerd om goed te overleggen. Het was nu niet wie het hardst 

schreeuwt, krijgt zijn zin! 
• Het was interessant. Je bent als kind van de leerlingenraad vertegenwoordiger van je klas. 

 

Sluiting:  
 
Dit was de laatste vergadering van de leerlingenraad. Iedereen hartelijk dank voor de 

inzet en alle goede vragen en opmerkingen die ingebracht werden. 


