
   

Vergadering leerlingenraad (MB) 
Notulen 4 juni 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 
uit groep 8 B : Roos van Vechel 

meneer Henri  
       

 
Opening door meneer Henri.  
Meester Henri opent de vergadering. Deze vindt vandaag onder schooltijd plaats. 

  
Even een terugblik op de vorige vergadering van de leerlingenraad: 

- Kunnen er nog meer leuke boeken in de bibliotheek komen? 
Juffrouw Wendy Peeters van de Bibliotheek op School heeft er voor gezorgd dat er nieuwe boeken 
aan de Bibliotheek op School zijn toegevoegd. 

- Kunnen er meer duikelstangen op de speelplaats komen? 
Er komen geen nieuwe duikelstangen, maar er wordt wel gewerkt aan vernieuwing van de 
speelplaatsen. Juffrouw Marja is samen net veel ouders bezig om de speelplaats van de kleuters in 
MB aan te passen. Meneer Henri heeft een klimtoestel voor de speelplaats in OB aangeschaft. Dat 
speeltoestel wordt in de zomervakantie geplaatst. 

- 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. Meneer Frank is bang dat het 
schilderen van de buizen niet veel uithaalt en deze steeds opnieuw geschilderd moeten worden. 
 

Wat wordt er deze vergadering door de groepen als agendapunt ingebracht? 
- Waarom mogen kinderen niet meer met slippers naar school komen? 

Het is niet zo dat kinderen niet meer met slippers naar school mogen komen als het goed weer is. Er 
is aan de ouders geadviseerd om hun kinderen niet meer op teenslippers naar school te sturen als 

het goed weer is. Het blijkt dat de kinderen met deze slippers veel vaker vallen als zij tijdens de 
pauzes rennen op het speelplein. 

- Kunnen de ballen vaker van het dak gehaald worden? 
We vinden dit eigenlijk een vreemde vraag omdat ballen niet op het dak hoeven te komen. Sommige 

kinderen doen dat expres. Laatst lag er zelfs een skippybal op het dak. 
Meneer Frank, onze conciërge, haalt overigens met regelmaat de ballen van het dak. 

- Kan het pannaveldje weer open? 
Volgens kenners zijn er processierupsen gezien in de eikenbomen bij het pannaveldje. Daarom is het 
beter om daar even niet te voetballen. We laten er iemand naar kijken zodat deze beestje verwijderd 

worden. 

- Kan er bij de gymles gebruik gemaakt worden van een trampoline? Volgend jaar is 
er toch een juffrouw die ‘echt’ gymles mag geven? 
Op onze school is er geen trampoline in de gymzaal. Wie weet vraagt de nieuwe gym-juf of er 

materialen aangeschaft kunnen worden die zij nodig heeft bij haar lessen. Of daar dan een trampoline 
bijzit, weet meneer Henri niet. 

- Kan er een klimtouw komen bij de speeltoestel op de grote speelplaats? 
We vinden dit niet zo’n goed idee omdat er dan gezwierd wordt met het touw terwijl andere kinderen 
aan het duikelen en klimmen zijn. Dat leidt tot ongelukjes. 

- Kunnen er weer nieuwe speelmaterialen aangeschaft worden voor de speelplaats? 
De juffen en meesters zullen dit bespreken tijdens een vergadering waarbij gesproken wordt over 
spelletjes en speelmaterialen voor tijdens de pauzes. 

- Mogen de boeken die we lenen van de bibliotheek eerder gewisseld worden? 
Dit bespreken we in de groep met onze juf of meester. 

- Kan er meer teken- en uitrekenpapier in de klas komen? 
Deze vraag moet je natuurlijk in de groep aan de juf of meester stellen. 
 

 
 



 
 

Sluiting: 

Dit was de laatste vergadering van de leerlingenraad van dit schooljaar. Meneer Henri 
vraagt aan de kinderen hoe zij het vonden om daar deel van uit te maken.       

De kinderen vonden het heel leuk en interessant om mee te denken over dingen waardoor 
je de school beter kunt maken. 
De kinderen hebben ook bepaalde nieuwe dingen geleerd zoals het woord ‘offerte’. 

Enkele kinderen vonden het wel moeilijk om in de klas te vertellen dat een goed idee dat 
in het klassenschrift was genoteerd toch geen doorgang kon vinden (omdat hij/zij het zelf 

ook niet zo’n goed idee vond),        
 

Meneer Henri bedankt alle kinderen voor hun deelname aan de leerlingenraad en het 

inbrengen van de vele vragen en leuke ideeën. 


