
   

Vergadering leerlingenraad (MB) 
Notulen 9 oktober 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. 
  

Afspraken die gelden bij de vergadering van de leerlingenraad:  
Meneer Henri vraagt aan de kinderen om zichzelf voor te stellen aan de andere  

kinderen om daarna te vertellen waarom ze in de leerlingenraad willen en hoe ze  
gekozen zijn. Meneer Henri legt uit hoe de leerlingenraad werkt. De kinderen kunnen 
voorstellen doen in de vergadering waar we dan over gaan praten. Dat moeten  

natuurlijk serieuze voorstellen zijn. Meneer Henri zal dan steeds uitleggen waar  
rekening mee gehouden moet worden en hoe op school alles is geregeld.  

 
We houden ons in de leerlingenraad aan enkele regels en afspraken:  
- In de leerlingenraad praten we nooit over papa’s en mama’s, kinderen uit de klas 

  en juffen en meesters.  
- We luisteren goed naar elkaar en vraag gerust om duidelijkheid als je iets niet  

  helemaal begrijpt.  
- Geef alle besproken zaken door aan je medeleerlingen. Vraag daarvoor tijd aan je  
  juf of meester.  

 
aanleggen van een schriftje  

We spreken af dat er in de groepen een schriftje komt te liggen waar kinderen vra-
gen, onduidelijkheden, voorstellen of wensen in kunnen noteren. 

 

Wat wordt er door de groepen als agendapunt ingebracht? 
- Kan de fietsenstalling groter worden gemaakt? 

Het gebeurt dat kinderen die ‘s ochtends laat op school komen hun fiets niet in de fietsenstalling 
kunnen zetten. We vinden dat de fietsenstalling niet groter gemaakt kan worden. Het paadje naar 
het panna-veldje wordt dan veel te smal.  
Als je laat bent, kun je de fiets ook achter neerzetten. Bij regen wordt je zadel misschien nat, maar 

je kunt de fiets wel kwijt. We kunnen in de klas vragen of iedereen de fiets goed neer wil zetten 
zodat er voor meer fietsen ruimte is. 

 
- Er liggen veel ballen op het dak 

Iedereen vindt dat dit niet hoeft. Natuurlijk kun je de bal wel eens verkeerd raken als je een bal schopt, 

maar er liggen soms ook skippyballen op het dak. Meneer Frank, onze conciërge, kan niet telkens op het 
dak gaan om de ballen eraf te halen. 

 
- Kunnen er planten in de klas/school komen? 

De kinderen vinden dit een goed idee. Er wordt in de groep over gesproken, maar daar hoort ook de 
verzorging van de planten bij. 
We spreken ook over ‘betere lucht’. In het kantoor van meneer Henri staat een CO2-meter, maar ook in 
de eigen klas kan het CO2-gehalte (koolstofdioxide) gemeten worden. De kinderen hebben het in de klas 



bij het kernconcept ook gehad over CO2. Het is goed om tijdens pauzes de ramen in het lokaal iets open 

te zetten zodat er weer frisse lucht binnen kan komen. We nemen dit mee naar de eigen klas. 

 
- Welke speelmaterialen zouden er op de speelplaats moeten komen?  

De kinderen noemen nieuwe springtouwen, maar dan van touw. 
Janne vertelt dat zij bij oma zelf springtouwen maakt. Wij willen wel eens zo’n springtouw zien. Janne 
brengt er volgende keer een mee. 
Faye vertelt dat er op haar oude school kinderen ook tekenspullen mee naar buiten mochten nemen. 
Ze namen dan tekenpapier van school mee naar buiten en hadden stiften en potloden van thuis 
meegebracht. Daar was een speciale hoek voor op de speelplaats. In de klas bespreken of dit iets is voor 

jouw groep of onze school. 
 
De kinderen klagen dat de regenbel soms wel erg snel gaat. Het moet echt regenen voordat je naar 
binnen moet. Als je de hele ochtend binnen gezeten hebt, is het best fijn om naar buiten te kunnen. Als 
het iets druppelt of miezert, is dat zo erg niet.  
Het wordt herfst en dan is het natter, ook dan willen we naar buiten. Tekenen zal dan niet kunnen. 
  

 

 
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 december 2018 om 14.45 uur. 


