
   

Vergadering leerlingenraad (OB) 
Notulen 29 november 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. 
  

Stand van zaken na de vorige vergadering van leerlingenraad:  
- Kunnen er nieuwe springtouwen, een voetbal en een basketbal gekocht worden 

voor op de speelplaats? 
Juffrouw Marja, meneer Frank, de conciërge, en meneer Henri hebben gezocht naar materialen die 
op de speelplaatsen in Oostelbeers en Middelbeers gebruikt kunnen worden.  
Samen bekijken we de nieuwe spelmaterialen (ballen / springtouwen, stelten ed.) 

     Belangrijk om in de klassen nogmaals te vertellen dat deze materialen goed gebruikt moeten worden.  
 

Wat wordt er door Elsa en Merel als agendapunt ingebracht? 
- De kinderen van groep 6/7 willen graag een herfstwandeling gaan maken. 

Meneer Henri legt uit dat hij niet bepaalt of de kinderen van groep 6/7 een herfstwandeling gaan 
maken. Dat doen de juf en meester. Zij kijken of dat in het lesprogramma past. 
Bij het kernconcept ‘groei en leven’ zijn groepen wel een lentewandeling gaan maken.  
Bij de geschiedeniscanon komt Rembrandt van Rijn te sprake. Daarom gaat groep 6 naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam. 
Elsa en Merel vragen het aan juffrouw Christine en meester Wim. 
 

- De kinderen van groep 6/7 willen ook graag de vrijdagmiddag vrij zijn. 
Elsa en Merel vinden dat geen goed idee. De kinderen worden dan minder slim. 
Meneer Henri vertelt dat alle kinderen in acht jaar tijd (groep 1 t/m 8) een bepaald aantal lesuren 
moeten volgen. Dat is door regering zo vastgesteld. Als kinderen minder uren naar school gaan, zal 
de inspecteur daar zeker iets van zeggen en de school een boete opleggen. De uren die dan niet 

gemaakt zijn, moeten op een andere dag ingehaald worden. (Dan moet je op zaterdag naar school.) 
 

- Enkele kinderen van groep 6/7 willen vaker een schrijfles. 
Elsa en Merel vinden schrijven ook best leuk. In het schrijfschrift staan leuke en afwisselende 
schrijfopdrachten. Beiden vinden dat de andere vakken toch wel belangrijker zijn dan schrijven.  

Je moet schrijven natuurlijk wel kunnen, maar tegenwoordig wordt er veel gebruik gemaakt van de 
computer waarbij typen erg belangrijk is. 
 

- Kan er in groep 6/7 een spelletjesdag georganiseerd worden, net al in groep 1-2? 
Elsa vindt spelletjes leuk, maar om dat nou te vragen als les een beetje raar. Als we even doorpraten is 

het eigenlijk niet zo raar. Je leert samen spelen, tegen je verlies kunnen en bij sommige spelletjes moet 

je toch ook goed nadenken. 
Een jongen in groep 6/7 speelt ook spelletjes met klasgenoten om hen beter te leren kennen en om de 
Nederlandse taal beter te leren. 

 

- Kunnen de pauzes iets langer duren? 
Elsa en Merel weten het antwoord al als ze denken aan vraag twee. 

 
- Is het mogelijk dat kinderen van de onderbouw en bovenbouw op de gehele 

speelplaats kunnen spelen tijdens de pauzes? 
Elsa en Merel zijn het meteen eens met elkaar. Dat moeten we niet doen omdat de kleintjes anders 
door de grote kinderen omver gelopen worden. Dat levert onveilige situaties op. 

 

 



 

 
 

- Kan er een nieuwe korf bij het basketbalbord komen? 
Meneer Henri weet niet eens of deze stuk is. Volgens Merel is dat niet zo. Na afloop van de 
vergadering gaan we, met de jas aan, kijken of het netje van de basketbalring stuk is. 
Dit blijkt niet zo te zijn, maar het netje hangt wat opgedraaid rond de ring. Meneer Henri vraagt aan 

Frank, onze conciërge, of hij het netje weer goed kan hangen. Bij de spelmaterialen zit een 
basketbal zodat er weer gezellig gespeeld kan worden bij het basketbalbord. 

 
- Kan de zoemer harder ? 

We vinden dit een heel aparte vraag. De zoemer is echt goed te horen.  
Els en Merel vinden dat er niets hoeft te gebeuren met de zoemer. Meneer Henri vertelt dat de 
zoemer normaal alleen tijdens vakantie uitgezet wordt. 

 

Sluiting:  
Er zijn verschillende onderwerpen besproken tijdens deze vergadering van de 
leerlingenraad. Elsa en Merel erg bedankt voor jullie 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 7 februari 2019 om 14.45 uur. 


