
   

Vergadering leerlingenraad (MB) 
Notulen 9 april 2018 

aanwezig: 
uit groep 5/6 : Maud van der Heijden 

uit groep 6  : Lis van Kollenburg 
uit groep 7 A   : Janske Timmermans  

uit groep 7 B : Bente van Hees 
uit groep 8 A   : Thomas Klaassen 
meneer Henri  

      afwezig:  
uit groep 8B           : Dewi Rooijackers (is vandaag verhinderd) 

 
Opening door meneer Henri.  
Meester Henri opent de vergadering. Ondertussen nuttigen we een lekker kopje 

thee en een koekje. 
  

Even een terugblik op de vorige vergadering van de leerlingenraad: 
- Kunnen fietsen goed neergezet worden in de fietsenstalling? 

Iedereen heeft dit onderwerp in de klas besproken en het lijkt beter te gaan.  

- Het naar binnen en buiten gaan van het schoolgebouw kan zonder duwen en 
trekken. 
Ook dit onderwerp is in de groep besproken en de meeste kinderen houden zich er aan. 

- Wil iedereen in de groep vragen of kinderen op de juiste manier de toiletten 

gebruiken? 
Het blijkt dat het vragen in de groep geholpen heeft. De toiletten worden weer aangetroffen zoals dat 
hoort. Soms komt er nog een melding dat het toilet niet netjes is achtergelaten. De leerkracht van de 

groep spreekt kinderen daarop aan. 

- De ringen en de rekstok van het klimtoestel op de speelplaats zijn stuk. Kunnen deze 
gerepareerd of vervangen worden door nieuwe materialen? 
Meneer Frank, onze conciërge, heeft geïnformeerd wat de kosten van nieuwe ringen en een rekstok 

zijn. Deze kosten bedragen € 280,- exclusief maken. (We bespreken meteen wat exclusief betekent.) 

- Kunnen de lijmpotjes in het handvaardigheidslokaal bijgevuld worden. 
Meneer Kees, de conciërge, heeft de potjes gecontroleerd en bijgevuld. 

- Waar is de klok van de gymzaal gebleven? 
Na wat zoeken is de klok gevonden en weer teruggehangen in de berging van de gymzaal. 

- Soms vallen er kinderen op het rooster bij de ingang van de school. Kan er een 
soort mat komen te liggen? 
Meneer Henri bespreekt dit besproken met de conciërges. Er wordt een offerte aangevraagd. 
We bespreken wat een offerte is). 
 

Wat wordt er deze vergadering door de groepen als agendapunt ingebracht? 

Bente: 
- Mogen kinderen zelf beslissen of zij tijdens de pauzes binnen of buiten mogen 

blijven? 
Dit lijkt de kinderen en meneer Henri geen goed plan. Kinderen moeten buiten een frisse neus kunnen 
halen. De juffen zouden anders nog veel meer moeten surveilleren en dat gaat ten koste van hun 
verplichte pauzes. 

Janske: 

- Kunnen er nog meer leuke boeken in de bibliotheek komen (“het leven van een 
loser” en “het dagboek van een muts”)? Mogelijk ook stripboeken. 
Juffrouw Wendy van de bibliotheek heeft deze vraag al ontvangen van de kinderen vanuit Oostelbeers. 
Zij kijkt wat mogelijk is. 

- Kunnen er meer skippyballen en basketballen komen? 
Het blijkt dat er wel voldoende ballen zijn, maar dat steeds dezelfde kinderen deze ballen in gebruik 
nemen. We vragen in de groep om materialen ook te delen omdat andere kinderen ook aan de beurt 

willen komen. 

- Er zijn al wel stiften aangeschaft door meneer Henri, maar mogen het er misschien 
nog wat meer zijn. 
Meneer Henri neemt deze vraag mee bij de bestellingen die binnenkort gedaan worden. 

 



 

Lis: 

- Mogen we buiten eten als het lekker weer is? 
Daar is het nu nog te koud voor, maar over een tijdje kan dat wel. Samen met je juf/meester 
afspraken maken. 

Kinderen merken op dat er al wel buiten gegymd kan worden als het lekker weer is. 
- Kan er wat kleur in de groep komen? 

De kinderen denken dan aan planten op de vensterbank, maar weten niet wie de planten dan tijdens 
vakanties moet verzorgen. 
Ook wordt er gesproken om de muren van een likje verf te voorzien. Daarbij wordt opgemerkt dat 
iedereen een verschillende smaak heeft en het ‘een rommeltje’ wordt. 

Met leuke werkstukken aan de prikborden kun je de klas natuurlijk ook kleurrijk maken. Dat was ook 
zo bij de afsluiting van het kernconcept groei & leven. 

Maud: 

- Kunnen er meer duikelstangen komen? 
De kinderen denken dat een duikelstang heel veel kost. Meneer Henri laat een folder zien van 
toestellen voor op de speelplaats. We schrikken allen heel erg van de prijzen die in de folder vermeld 
staan. 

- Kunnen de doeltjes op het pannaveldje geschilderd worden? Het doel is dan veel 
beter te zien? 
Meneer Henri vraagt aan meneer Frank, de conciërge, of dit mogelijk is. 

- Kunnen er hardere ballen komen? 
De harde ballen mogen alleen op het pannaveldje gebruikt worden. (Deze liggen bij meneer Frank en 
meneer Kees en moeten daar na de speelpauze weer teruggelegd worden.) 
Anders heb je de kans dat kinderen die per ongeluk langs de voetballende kinderen lopen zo’n harde 
bal tegen zich aan krijgen. Dat lijkt ons geen pretje. 

 

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 maandag 4 juni 2018 om 14.45 uur. 


