
   

Vergadering leerlingenraad (OB) 
Notulen 10 april 2018 

Aanwezig: 
uit groep 6/7 : Miek van Ham 

: Isabelle Kwaaitaal 
meneer Henri  

        
Opening door meneer Henri.  
Meester Henri opent de vergadering. Onder het genot van een kopje thee met een 

koekje bespreken we samen weer enkele vragen en opmerkingen die de schriftjes 
zijn genoteerd. 

  
Even een terugblik op de vorige vergadering van de leerlingenraad: 
- Kunnen er koptelefoons aangeschaft worden? 

Meneer Henri heeft dit met meneer Wim besproken. Er zijn wel enkele koptelefoons beschikbaar, 
maar door verkeerd gebruik van de koptelefoons gaan de laptops eerder problemen geven. 
Zoals het nu gaat verloopt het eigenlijk best goed. Als kinderen een beetje rekening houden met 
elkaar, kan iedereen het geluid van de laptop in voldoende mate horen. Als er problemen zijn, 
kun je deze altijd melden bij de juf of meester. 

 
- Kan de gewonnen trampoline op de speelplaats komen te staan? 

Juffrouw Joke heeft vorig schooljaar inderdaad een trampoline gewonnen. Meneer Henri heeft dit nog 
niet aan juffrouw Joke gevraagd. Toen hij dat vorige week wilde doen, was juffrouw Joke ziek en is 

dat tot op heden nog steeds. Wordt vervolgd. 

 
- Miek en Isabelle zoeken, ofschoon we op school goede pennen en gummen hebben, 

uit wat een pen-gum kost? 
De kinderen hebben inderdaad gekeken naar de prijzen van de gum-pennen (tussen de 2 en 3 euro). 

We vinden dat eigenlijk wel duur voor een schoolpen en een gum. 
 

- Kunnen er stelten en een rugbybal worden aangeschaft? (Graag stelten die geen 

splinters geven.) 
- Meneer Frank, de conciërge, heeft op internet gezocht, maar er zijn nog geen nieuwe materialen 

aangeschaft. 

 

- Kunnen er Tina-tijdschriften en stripboeken in de Bibliotheek op School komen? 
Meneer Henri heeft dit besproken met mevr. Wendy Peeters van de Bibliotheek op School. Zij weet 
niet of er tijdschriften zijn, maar gaat achter de stripboeken aan. Dezelfde vraag werd ook gesteld 
namens de kinderen van de leerlingenraad in MB. 

 

Wat wordt er deze vergadering door de kinderen van groep 6/7 als agenda-
punt ingebracht? 

Isabelle en Miek vertellen meneer Henri wat de kinderen van groep 6/7 in het schrift 
hebben opgeschreven: 
 

- Er zijn genoeg stelten. 
Kan er misschien wat tape komen om de stelten waar je deze met hand vastpakt? Dat loopt 
gemakkelijker, voorkomt wegglijden en splinters in de vingers. 

- Kunnen er inktwissers gekocht worden? 
Meneer Henri vraagt Radmila, de administratief medewerkster van de school, om enkele inktwissers 
voor groep 6/7 te bestellen. 

- Is het mogelijk om een jeu-des-boulesbaan aan te leggen. 
- Dat lijkt ons drietjes niet mogelijk. De aanschaf van een spel (plastic) jeu des boulesballen lijkt wel te 

kunnen. De kinderen moeten dan wel beheerst rollen omdat we geen zand- of grindbaan hebben.  
 



- Kan er een losse bak voor de koptelefoons en muizen aangeschaft worden. 

Opgeruimd staat netjes. 
Meneer Henri zal zorgen dat er in groep 6/7 zo’n bak komt te staan. 

 

- Kunnen er pannadoeltjes komen? 
De kinderen vinden dat weggegooid geld omdat de vorige doeltjes heel snel kapot gemaakt zijn. 

 

- De kinderen van de bovenbouw willen graag een rekstok. Kan deze er komen en 
wat kost dat? 

- Meneer Henri vertelt dat hij aan het bekijken is of er een klimrek op de speelplaats kan komen. Daar 

kunnen dan alle kinderen van de school gebruik van maken. De grote kinderen tijdens de pauzes en 
de kleinsten als zij tussendoor buiten gaan spelen. 

 
- Kunnen er golfsticks komen voor op het speelplein? 

Echte golfsticks vinden we te gevaarlijk en plastic golfsticks zijn volgens de kinderen snel stuk. 

 
- Kan het materiaalhok vaker open? Als meneer Kees of meneer Frank er niet zijn 

dat staan er vaak geen spelmaterialen buiten. 
Meneer Henri vraagt aan de meesters en juffen om de sleutel van het hok mee naar buiten te nemen. 
Dan kunnen de materialen bij goed weer op de speelplaats gebruikt worden. 

 

- De volleybal is op de punt van het hek terecht gekomen en de beschermlaag is er 
nu af. Kan er een nieuwe bal komen? 
Meneer Henri zal kijken of er nog een nieuwe bal in de berging ligt. 
 

- Mogen we kauwgom gebruiken wanneer we een toets maken? 
Isabelle vertelt dat haar zus dat wel mocht bij de CITO-toets, maar dat de kinderen er echt niet beter 
door gingen scoren. Miek vindt het niks. Je moet op school niet snoepen of er moet iemand jarig zijn. 

 
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 11 juni 2018 om 14.45 uur. 


