
    

Vergadering leerlingenraad (MB) 
Notulen 9 april 2019 

Aanwezig: 
uit groep 6  : Dylan Wichman 

uit groep 6/7 : Faye Ripson 
uit groep 7    : Janne Buijlinckx (afwezig) 

uit groep 8 A   : Milan Smolders 
uit groep 8B  : Luuk Reijrink (afwezig) 
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: 

- 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? 
De kinderen van de leerlingenraad vinden dit helemaal geen probleem. Meneer Henri vraagt of er in-

tussen door beide groepen tegelijkertijd gespeeld wordt op het pannaveldje. Dit blijkt wel het geval 
te zijn. Kinderen kijken of ze zin in voetballen hebben. 
 

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

De foamballen zijn door meneer Henri besteld. Deze worden tijdens de vergadering uitgedeeld.  

Meneer Henri vraagt de kinderen om de naam van de groep op de bal te zetten met stift. 
Na de speelpauze moeten kinderen de bal meenemen naar de eigen groep. 

 

- 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.  
Er zijn enkele kinderen geweest die in de groep gevraagd hebben waarom deze panelen in de school zijn 
opgehangen. De jongens en meisjes van de leerlingenraad hebben toen uitleg over de panelen gegeven. 
In groep 8 heeft meester Frank erover verteld. 

 
 

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

- De jongenstoilet mag netter achter gelaten worden. 
We vinden dat kinderen zelf verantwoordelijk zijn voor het netjes achterlaten van de toiletten. Graag 
meteen melden bij de leerkracht als het toilet vies aangetroffen wordt. De dames die schoonmaken 
doen dat elke dag, maar verwachten ook dat het toilet op de juiste wijze gebruikt wordt. 
 

- Kunnen de doeltjes op het pannaveld duidelijker aangegeven worden.. 
Meneer Henri vraagt aan meneer Frank, onze conciërge, of hij de doelpalen en de doellat met ge-

kleurd plakband kan merken. Het doel wordt dan zeker zichtbaar. 
 

- Kunnen er nieuwe hoepels komen? 
We vinden het raar dat deze vraag gesteld wordt als we weten dat er een hoepel in de boom hangt 
en dat we vanuit het kantoor van meneer Henri een hoepel op het dak zien liggen. Die hoepels ko-
men daar echt niet vanzelf. Kinderen moeten de materialen gebruiken waar deze voor bedoeld zijn. 
Meneer Henri zal ook informeren of er hoepels bij de BSO terecht gekomen zijn. 
 

- Kan de les handvaardigheid langer duren? 
De kinderen weten hier het antwoord op. Kinderen die wat meer moeite met rekenen en taal hebben 
en voor wie handvaardigheid een interessant vak is, zouden dat zeker willen. Maar we hebben vorige 
keer gehoord dat er voor de verschillende vakgebieden een bepaald aantal minuten in het weekroos-
ter is opgenomen.  
 



Milan: 

- Tijdens het kernconcept ‘Macht en Regels’ van vorig schooljaar had ‘de partij van 
de kleuren’ de meeste stemmen gekregen. De jongens en meisjes van deze partij 

wilden een moestuintje aanleggen. Dat is er toen niet van gekomen. Kan dat nu 
nog? 
Daar zal nu niets meer van komen. Maar als je een dergelijke afspraak maakt, moet je die ook nako-
men. Dat is een leer voor de volgende keer. Er komt overigens een moestuintje bij de kleuters. Zij 
hebben afgelopen week geld ingezameld in hun ’kringloopwinkeltje’ en gaan daar zaadjes en plantjes 
van kopen voor dat tuintje. 
 

- Het toiletpapier in de toiletruimte bij de bovenbouw is vaak op. 
Tijdens de pauzes komen daar veel kinderen naar het toilet. Afgesproken wordt dat Henri aan meneer 
Kees vraagt om het toiletpapier tijdig aan te vullen. 
 

Faye: 

- Kunnen er meer prullenbakken komen zodat er geen rommel op het speelplein  
terecht komt? Ook in de klas meer scheiden van het afval a.u.b. 
De kinderen vinden dat er een prullenbak bij het pannaveldje moeten komen en dat er in de klassen 
op de prullenbakken plastic/papier/overig moet komen te staan. 

Iedereen bespreekt dit in de eigen groep. 
 

- Faye en Milan schrijven een e-mailbericht naar RTO met de vraag of de kinderen 
van de leerlingenraad MB en OB in Posterholt mogen gaan kijken naar de vakantie-

bungalow voor mensen met kanker. 
 

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 4 juni 2019 om 14.45 uur. 


