
   

Vergadering leerlingenraad (OB) 
Notulen 11 oktober 2018 

Aanwezig: 
uit groep 6  : Elsa Brekelmans  

uit groep 7    : Merel Brekelmans 
meneer Henri  

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

genieten van een 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? 
- Hoe ben je door de kinderen van de groep gekozen tot lid van de leerlingenraad? 

Elsa vertelt dat er geen andere kinderen waren in groep 6 die zich beschikbaar wilden stellen voor de 

leerlingenraad. Zij werd daarom als vanzelfsprekend de afgevaardigde van groep 6. 
In groep 7 lag het wel even anders. Bijna alle kinderen wilden in de leerlingenraad. Daarom moesten de 
kinderen een praatje houden (een soort van spreekbeurtje) en de kinderen van groep 7 vonden dat 
Merel dat heel goed gedaan had. Zij mag daarom groep 7 vertegenwoordigen in de leerlingenraad. 
 

- Meneer Henri vraagt of de kinderen moeilijke dingen verwachten bij de leerlingen-

raad? 
Merel en Elsa denken dat het moeilijk is om aan de kinderen van de klas te vertellen dat een idee 
waar iedereen erg enthousiast over is niet door mag/kan gaan. De kinderen zullen teleurgesteld 
zijn. Hoe gaan we dat dan uitleggen? 

 

- Kunnen er nieuwe springtouwen gekocht worden voor op de speelplaats? 
Meneer Henri vertelt dat juffrouw Marja en meneer Frank, de conciërge, samen materialen bekijken 
die op de speelplaatsen in Oostelbeers en Middelbeers gebruikt kunnen worden. Daar horen vast 
springtouwen bij. De kinderen zijn het erover eens dat springtouwen echt van touw moeten zijn 

omdat deze minder snel stuk gaan. 

 
- Kan er een nieuwe voetbal gekocht worden? En een nieuwe basketbal?  

Meneer Henri zal deze bestellen en hoopt dat deze zo snel mogelijk na de herfstvakantie gebruikt 
kunnen worden. Elsa en Merel geven aan dat de ballen bij de sporthal van ‘De Klep’ erg goed zijn.  
De gym-juf vindt dat ook. 



Elsa en Merel vinden het fijn dat er een juffrouw voor de gymnastieklessen gekomen is. Zij is heel 

aardig, geeft op een leuke manier les en er is afwisseling tussen de spellessen en de lessen met 
materialen. 

 

- Vorige week was de sponsorloop. Dat was erg gezellig en het was echt lopen voor 

een goed doel. Fijn dat we andere mensen hebben kunnen helpen. 
- Meneer Henri is erg trots op de kinderen van de school. Zij hebben veel geld opgehaald voor mensen die 

leven met kanker. Hij stelt voor om de kinderen van de leerlingenraad (OB en MB) over een poosje uit te 
nodigen om een bezoekje te brengen aan het huis van RTO in Posterholt in Limburg. De kinderen 
kunnen dan zien waar het ingezamelde geld naar toe gaat. 

- Elsa en Merel hebben daar wel oren naar, met andere woorden, dat reisje zien zij wel zitten. 

 
 

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 donderdag 13 december 2018 om 14.45 uur. 


