
   

Vergadering leerlingenraad (OB) 
Notulen 5 juni 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: 
- Kan er een losse bak voor de koptelefoons en muizen aangeschaft worden? 

Opgeruimd staat netjes. 
Meneer Henri heeft gezorgd dat er voor groep 6/7 zo’n bak aangeschaft is. Meneer Wim was 
overigens verbaasd, er was volgens hem niet direct behoefte aan zo’n bak. 

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

- Meneer Henri heeft verteld 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. 
Het klimtoestel is intussen besteld en zal in de zomervakantie geplaatst worden. Dus als het nieuwe 
schooljaar begint, staat er een klimtoestel op de speelplaats in OB.  

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

dat staan er vaak geen spelmaterialen buiten. 
Meneer Henri heeft gevraagd aan de meesters en juffen om de sleutel van het materialenhok mee 
naar buiten te nemen als zij moeten surveilleren. Juffrouw Radmila en meneer Henri zetten de 

materialen ook buiten als het goed weer is als zij werkzaam zijn op de locatie OB. Dit werkt de 

laatste tijd eigenlijk best goed. 

 
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: 

 

- Kan er weer een nieuwe basketbal komen? Deze is kapot gegaan. 
Meneer Henri heeft nog niet zo lang geleden een nieuwe basketbal in het materialenhok gelegd. Hoe 
komt het dat deze al zo snel stuk is? De basketbal komt vaak op de punten van het hek van de 
school terecht. Oplossing: Misschien kan er tijdens de pauzes een soort plastic buis over de punten 
geschoven worden.  

Meneer Henri vindt dat een goed idee. Hij koopt een nieuwe basketbal en vraagt aan Frank, onze 
conciërge, of er iets is dat de ballen kan beschermen tegen deze scherpe punten. 

 

- Kunnen de stippen van ‘de twister’ vervangen worden? 
Het is zo dat juffrouw Marja ook de speelplaats van OB een beetje wil veranderen. Of daar een 

nieuwe twister in past, is nog niet duidelijk. Dat zullen we dus nog even moeten afwachten. 
 

- Kunnen er kleine dingen in de klas komen waardoor kinderen zich tijdens de les 
beter kunnen concentreren? (stressbal / tangles)  
We weten dat sommige kinderen zich beter kunnen concentreren als zij een tangle gebruiken. 
Toch lijkt het ons niet zo goed om alle kinderen zo’n bal of tangle te geven. De juf of meester moet 
dit maar beslissen voor de kinderen van hun groep. 
 
 

 



- Kan er per groep ‘een ballen-chef’ aangesteld worden?  
We weten niet wat een ‘ballenchef doet’, maar denken dat dit kind de bal van de groep na de 

speelpauze weer mee naar de klas neemt. Dit lijkt ons best wel nuttig. Je houdt dan zicht op waar de 
klassenbal gebleven is.’  

 

- De kleuters mogen bij erg warm weer met waterpistolen spelen op de speelplaats. 
Mogen wij dat ook? 
Hiervoor moet je bij de juf of meester zijn. Samen afspreken of iedereen achter dit idee staat. 
Gebeurt dat dan in de gym-tijd, rekentijd / taaltijd? 
 

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. 
• Mieke en Isabelle hebben geleerd dat niet alle ideeën die vanuit de klas naar voren 

zijn gekomen ook echt uitgevoerd kunnen worden. 

• Enkele kinderen vonden het wel moeilijk om in de klas te vertellen dat als een goed 
idee in het klassenschrift was genoteerd het toch geen doorgang kon vinden. Je 

moet kinderen dan teleurstellen. Dat is niet echt leuk.  
• De twee dames zijn erachter gekomen dat goede ideeën veel geld kosten. 

 
 

Meneer Henri bedankt alle kinderen voor hun deelname aan de leerlingenraad en het 
inbrengen van de vele vragen en leuke ideeën die vanuit de groep kwamen. 

 


