
   

Vergadering leerlingenraad (MB) 
Notulen 5 februari 2019 

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 (Oeps ! Even de vergadering vergeten) 
meneer Henri  

        
Opening door meneer Henri.  

Meester Henri opent de vergadering. Ondertussen nuttigen we een kopje thee en 
een lekker koekje. 
  

Wat is er de vorige vergadering van de leerlingenraad als agendapunt in-
gebracht: 

- Kan elke groep een bak krijgen voor de drinkbekers en bakjes die tijdens de och-
tend mee naar buiten gaan? 
In de groepen is besproken of dit nodig is en er zou op internet gezocht worden naar een geschikte 

bak. Het is volgens de kinderen niet nodig om de bakken aan te schaffen. 
 

- Nieuwe speelmaterialen voor op de speelplaats. 
De materialen die we vorige vergadering bekeken hebben, worden volop en goed gebruikt. De kin-
deren zijn blij als de materialen door ons conciërges Frank en Kees op de speelplaats neergelegd wor-

den. Jammer dat de materialen bij nat weer niet gebruikt kunnen worden. 
 

 

Wat wordt er deze keer door de leerlingen als agendapunt ingebracht: 
Dylan: 

- Deze keer zijn er geen vragen vanuit onze groep in het schrift van de leerlingen-
raad genoteerd. 

 
Faye: 
Ik heb een schrift in de klas neergelegd en daar werden de volgende vragen in op-

geschreven: 
- De kinderen van groepen 6 en de kinderen van groep 6 (van groep 6/7) willen ge-

zamenlijk gebruik maken van het pannaveldje. Kan dat? 
Dat lijkt ons geen enkel probleem. Het voetballen op het pannaveldje  verloopt prima. De kinderen zijn 
zelf scheidsrechter en dat gaat eigenlijk heel goed en zonder ruzietjes. Leuk dat de kinderen van de 
groepen 6 elkaar opzoeken. 
 

- Kan elke groep weer een foambal krijgen om daarmee tijdens de pauzes te spelen? 

Meneer Henri vindt dit een goed idee. Hij gaat de foamballen bestellen. Iedereen vertelt dat ballen 
bedoeld zijn om te voetballen en niet om op het dak te laten belanden. Na het speelkwartier moeten 
de ballen dan natuurlijk weer meegenomen worden naar de eigen groep. 
 

- Kan er een dartbord op school komen te hangen? 
Dat lijkt ons geen goed idee. Darts zijn gevaarlijk. Je zou zo’n pijltje maar tegen je hoofd krijgen. 
Als je magneet-darts koopt, blijven die vaak niet op het bord plakken en wordt het bord ook niet ge-
bruikt. 
 

- Kunnen de eetpauze en de lange speelpauze iets langer duren? 
Meneer Henri heeft al eerder verteld dat de vastgestelde onderwijstijd door de minister door de scho-
len gemaakt moet worden. 
 
 



 

 

- Kan de ‘regenbel’ iets eerder gaan? 
De kinderen zijn het hier niet allemaal mee eens. Als het regent, is het fijn als kinderen, die daar niet 
van houden, naar binnen mogen gaan. Maar er zijn ook kinderen die even de benen willen strekken 

en daardoor lekker buiten aan het rennen en spelen gaan. 

 
- Meneer Henri laat ‘panelen’, die door SKOBOS ontworpen zijn en op beide locaties in 

het schoolgebouw komen te hangen, aan de kinderen van de leerlingenraad zien.  

Samen met de kinderen bespreekt meneer Henri de woorden die op de panelen vermeld staan. Als er 

dan kinderen in de groep vragen waarom deze panelen er hangen, kan door ons antwoord gegeven 
worden. 

  
 

Sluiting:  

Er zijn verschillende onderwerpen die 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 9 april 2019 om 14.45 uur. 


