
   

Vergadering leerlingenraad (OB) 
Notulen 7 februari 2019 

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:  
- De kinderen van groep 6/7 willen graag een herfstwandeling gaan maken. 

Elsa en Merel vragen aan juffrouw Christine en meester Wim welke activiteiten van het IVN in het 
lesprogramma van groep 6/7 passen. 

Dit keer is het ‘de boomplantdag’. 
 

- Kan er in groep 6/7 een spelletjesdag georganiseerd worden, net al in groep 1-2? 
Wat was het antwoord van de juf en meester? Elsa en Merel hebben het niet gevraagd. 

Er worden in groep 6/7 wel spelletjes gedaan om een jongen meer woorden van de Nederlandse 
taal te laten leren. Het is ook belangrijk dat kinderen tegen hun verlies kunnen en dan met een 
tegenvaller om kunnen gaan. Iedereen leert daar wel wat van. 

 
Wat wordt er door Elsa en Merel als agendapunt ingebracht? 

 

- Mogen we op sommige dagen niet wat later naar school komen? Je kunt dan nog 
even wat uitslapen. 
Elsa en Merel hebben zelf het antwoord al klaar. Als je ’s ochtends later met de lessen begint, moet 

je ’s middags langer naar school. Dat laatste wil niemand omdat je dan geen tijd meer over hebt 
om met je vrienden en vriendinnen af te spreken. 
 

- Kunnen er meer regels komen over het gebruik van de toiletten? Sommige kinderen 

laten het toilet vies achter. 
We zijn het erover eens dat deze vraag eigenlijk niet gesteld hoeft te worden. Iedereen moet toch weten 
dat je het toilet netjes achter moet laten als je er gebruik van gemaakt hebt. Als jezelf naar het toilet 
moet, wil je deze ook netjes aantreffen. Ook voor Leonie en Ellie die de toiletten elke dag controleren en 

schoonmaken is het niet leuk om de troep van anderen op te moeten ruimen. 
We spreken af dat er in de groep verteld wordt dat als je het toilet vies aantreft dat je daar melding van 
doet bij de juf of meester. 
 

- Kan er een volleybal komen voor groep 6/7? 

Meneer Henri zal een volleybal bestellen. 
 

- In de school hangen enkele mooi platen met dieren daarop. Meneer Henri laat de 
‘panelen’, die door SKOBOS ontworpen zijn en op beide locaties in het schoolgebouw 

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 Elsa en Merel antwoord 
gegeven worden. 

 
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 11 april 2019 om 14.45 uur. 


