
   

Vergadering leerlingenraad (MB) 
Notulen 11 december 2018 

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 
een lekker koekje. 
  

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

- Is het probleem m.b.t. het parkeren van de fietsen in de fietsenstalling opgelost? 
De kinderen hebben in de groep geen opmerkingen meer gehoord over het neerzetten van de fietsen 
in de fietsenstalling. 
 

- Kunnen er planten in de klas komen? 
De kinderen zijn vergeten dit te bespreken in de groep. Het blijkt overigens dat er in groep 7 en 
groep 8B wel planten in het klaslokaal staan. 

 

- Kunnen er speelmaterialen voor op de speelplaats besteld worden? 
Meneer Henri zal na afloop van de vergadering de aangeschafte materialen laten zien. Hij vertelt ook 
dat er materialen door juffrouw Mariska zijn aangeschaft voor in de gymzaal. De kinderen hebben er 
al een trampoline zien staan. 

Janne heeft zoals vorige keer besproken eigen gemaakt touw meegebracht. Janne legt in het kort uit 
hoe dat touw gemaakt wordt. Wij vinden het touw er wel stoer uitzien. Het touw wordt de komende 
tijd gebruikt in groep 7. Als het bevalt, wil meneer Henri een paar van deze springtouwen bestellen 

bij Janne. 
 

- Duurt het langer voordat de regenbel gaat? 

De regenbal is nog niet zo vaak gegaan. Als het hard regent of als het ‘koude’ regen is, vinden de 
kinderen het geen probleem om binnen te moeten blijven of naar binnen te moeten gaan. 

  

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

- Kunnen er op de speelplaats meer duikelstangen komen? 
Meneer Henri legt uit dat de afgelopen periode de speelplaats van de kleuters in MB een opknapbeurt 
heeft ondergaan. Daarnaast is er een speeltoestel in Oostelbeers geplaatst. De speelplaats in Oostel-
beers wordt mogelijk nog verder opgeknapt. Of er dan nog geld over is voor enkele duikelstangen in  

Middelbeers wordt bekeken. De kinderen schrikken overigens van het bedrag dat je kwijt bent als je 

een duikelstang aanschaft. Vooral de plaatsing van de duikelstang kost veel geld. 
 

- Kan er (kunst)gras komen op het pannaveld? 

Dylan heeft zijn klasgenoten al antwoord gegeven. Kunstgras blijkt veel te duur te zijn. 
Hij heeft ook verteld dat echt gras onderhoud nodig heeft: Gras moet je zaaien, maaien, waar het 

stuk gelopen wordt ontstaat modder…. Kortom, het is geen goed idee. 
De kinderen vragen zich af of er veel kinderen zijn die op het pannaveld vallen en hulp nodig hebben. 
Meneer Henri en de kinderen begrijpen dat er wel eens iemand valt en dat er dan een pleister geplakt 
moet worden. Wanneer meneer Henri de map van de ongevallenregistratie van de Beerze (locatie MB) 
pakt, blijkt dat er geen ‘echte’ ongevallen op het pannaveld in vermeld staan. 
 
De bel wordt niet altijd goed gehoord op het pannaveldje. De kinderen blijven dan door voetballen 

terwijl de andere kinderen al naar binnengaan. We spreken af dat we in de groep vertellen dat als de 
bel gaat, we even onze klasgenoten waarschuwen als deze op het pannaveld aan het voetballen zijn. 



 

Janne: 
- Kan elke groep een bak krijgen voor de drinkbeker en bakjes die tijdens de ochtend-

pauze mee naar buiten gaan? 
We bespreken in de groep of er behoefte is aan zo’n bewaarbak voor bekers en bakjes. Als dat zo is, 
zoek dan op het internet naar een geschikte bak en dien een voorstel in bij meneer Henri. 

 

Faye: 
- Kan er een schema gemaakt worden voor het gebruik van de tafeltennistafel? 

De kinderen vinden dat niet echt nodig. Als er een schema komt, kan er maar een bepaalde groep 
het basketbal-bonkspel op de tafeltennistafel spelen. Nu spelen juist kinderen van verschillende groe-
pen aan de tafel. 
Als er niet eerlijk gespeeld wordt, moet je het samen op kunnen lossen. Lukt dat niet, dan kun je al-
tijd de hulp van de juf of meester inschakelen. 
 

Luuk 
- Kunnen er hardere ballen op de speelplaats komen? 

De echte harde ballen zijn bestemd voor het pannaveldje, maar er zijn hardere ‘softballen’ besteld 
voor op speelplaats die geen pijn doen als een kind deze per ongeluk tegen zich aan krijgt. 

 
Na afloop worden de binnengekomen materialen voor de speelplaats bekeken. Deze worden goedge-
keurd door de kinderen. Afgesproken wordt om in de groep nogmaals te vertellen hoe we met spel-
materialen om moeten gaan (bij gebruik, maar ook bij het opruimen). 
 

 

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 5 februari 2019 om 14.45 uur. 


