
   

Vergadering leerlingenraad (OB) 
Notulen 11 april 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:  
- Kunnen er meer regels komen over het gebruik van de toiletten? Sommige kinderen 

laten het toilet vies achter. 
Er is in de groepen verteld dat het heel normaal is dat de toiletten netjes achtergelaten moeten worden. 
De mensen die schoonmaken doen elke dag de toiletten en doen dat vanwege de hygiëne. 
Kinderen melden het direct bij de juf/meester als zij het toilet vies aantreffen. 
 

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

Meneer Henri heeft aan meneer Frank gevraagd of er nog volleyballen in de sportkast op school lagen. 
Als het goed is heeft hij een gebruikte volleybal, die nog zeker niet versleten was, in groep 6/7 
afgegeven. 
 

- In de school hangen enkele mooi platen met dieren daarop. Meneer Henri heeft de 

‘panelen’, die door SKOBOS ontworpen zijn en op beide locaties in het schoolgebouw 
hangen, aan de kinderen van de leerlingenraad laten zien.  
Elsa en Merel hebben hun klasgenoten verteld waarom de panelen in de school zijn opgehangen. 

 
Wat wordt er door Elsa en Merel als agendapunt ingebracht? 

 

- Kunnen er misschien meer springstokken en hockeysticks komen voor op het 
speelplein? Ook graag een goede hockeybal en doeltjes. 
Meneer Henri kijkt wat de kosten zijn en zal eventueel materialen bijbestellen als deze niet in de 

voorraadkast liggen. 
Er zijn speciale ballen die laag bij de grond blijven en niet snel omhoog gaan. Deze moeten er volgens 
meneer Henri nog zijn. Voor de doeltjes kun je pilonnen gebruiken. Deze moeten dan tijdens de pauze 
wel buitengezet worden. 
 

- Kunnen we wat vaker naar buiten, net als de kinderen van groep 1-2? 

Elsa en Merel zeggen dat dit niet kan i.v.m. de onderwijstijd. Meneer Henri laat weten dat er natuurlijk 
bij heel mooi en warm weer ook wel buiten les gegeven kan worden. Meneer Wim had dat idee ook al 
aangegeven. 
 

- Kan er meer groen op het schoolplein komen? Elsa en Merel geven meneer Henri een 

flyer van ‘Schoolplein van de toekomst’. 
Meneer Henri zal de informatie bekijken. Je moet waarschijnlijk aan verschillende voorwaarden voldoen 
(bijv. een openbaar speelplein) om voor de subsidie in aanmerking te komen. Meneer Henri komt er de 

volgende keer op terug. We bespreken meteen het begrip ‘subsidie. 
 

- Kunnen er toiletborstels komen in de toiletten? 

We vinden dit alle drie geen goed idee. Dit gaat ook zeker niet gebeuren. Kinderen hoeven niet zelf 
toiletten schoon te maken. Zoals vorige keer besproken is, moeten kinderen de toiletten wel netjes 

achterlaten voor gebruikers die nog volgen. De schoonmaaksters van de school zorgen ervoor dat de 
toiletten schoongemaakt worden. 
 
 
 



- Kunnen we na schooltijd op het schoolplein spelen? 

Helaas gaat dat niet omdat het schoolplein afgesloten wordt, bijvoorbeeld als de meesters en juffen in 

Middelbeers gaan vergaderen. 
We bespreken of er in Oostelbeers ook speelplekken zijn waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Dat 
blijkt inderdaad het geval te zijn. 

 

- Kan er gras komen op de plek waar nu gevoetbald wordt? 

Gras blijft geen gras als je er elke dag tijdens de pauzes op voetbalt. Dan wordt het zand en na regenval 
zelfs modder. Kunstgras zal erg duur zijn en als je daarop valt doet het ook pijn. Elsa en Merel kunnen 
daar als echte hockeysters over meepraten. 

 

- Mogen er kneedgummen aangeschaft worden voor in de klas. Deze kunnen gebruikt 
worden als gum, maar ook tevens als stressballetje. 
Meneer Henri bestelt enkele van deze gummen. Het is dan wel de bedoeling dat deze gummen dan ook 

voor de genoemde zaken gebruikt worden. Meneer Henri is benieuwd wat de bevindingen van Els en 
Merel zullen zijn. 
 

 
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 6 juni 2019 om 14.45 uur. 


