
   

Vergadering leerlingenraad (OB) 
Notulen 6 juni 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. 

Jammer dat meneer Henri vandaag geen tijd had om naar de winkel te gaan. Hier-
door missen we vandaag het koekje. 

  
Stand van zaken na de vorige vergadering van leerlingenraad:  
- Kunnen er misschien meer springstokken en hockeysticks komen voor op het 

speelplein? Ook graag een goede hockeybal en doeltjes. 
Meneer Frank, onze conciërge, heeft enkele materialen toegevoegd aan het buitenspelmateriaal. 
Op het eind van het schooljaar wordt bekeken welke spelmaterialen er nog bijbesteld moet worden. 
Dat geldt ook voor de locatie in MB. 

 

- Kan er meer groen op het schoolplein komen? Elsa en Merel geven meneer Henri een 
flyer van ‘Schoolplein van de toekomst’. 
Meneer Henri heeft de informatie bekeken. We willen het schoolplein in Oostelbeers wel wat gaan 
‘opfleuren’, maar wachten nog met de aanvraag van subsidie voor ‘een schoolplein van de toekomst’ 
omdat we niet weten hoe het verder gaat aflopen met de uni-locatie bij ‘De Klep’.  
Het is verder ook niet helemaal duidelijk of de subsidie geldt voor een speelplein dat openbaar moet zijn 
en dus door de buurt gebruikt kan worden. 
 

- Mogen er kneedgummen aangeschaft worden voor in de klas. Deze kunnen gebruikt 

worden als gum, maar ook tevens als stressballetje. 
Meneer Henri heeft enkele van deze gummen besteld. Deze komen mee met de jaarbestelling. Zodra 
deze uitgepakt is, worden de kneedgummen afgeleverd in groep 6/7. 

Het is dan wel de bedoeling dat deze gummen dan ook voor de genoemde zaken gebruikt worden. 
Meneer Henri hoort later van Elsa en Merel wat de bevindingen met deze gummen zijn. 

 
Wat wordt er door Elsa en Merel als agendapunt ingebracht? 

- Kunnen er gekleurde fineliners voor in de klas besteld worden. Als je in groep 6/7 
uitermate je best doet op schrijven dan mag je met een gekleurde fineliner schrijven. 
Meneer Henri kijkt of hij deze gekleurde fineliners bij Reinders, de schoolleverancier, kan bestellen. 
 

- De stiften van de wisbordjes zijn wel erg snel op. Kunnen er goede stiften komen? 

De wisbordjes en bijbehorende stiften zijn bij een goed bedrijf gekocht. Wellicht worden de doppen van 
de stiften niet goed genoeg afgesloten. Meneer Henri kijkt samen met enkele meesters en juffen welke 

stiften er bijbesteld moeten worden. De wisbordjes voldoen wel. 

 

- Merel brengt iets namens haarzelf in: de verdeling van de jongens en meisjes van de 
huidige groepen groep 7 (MB en OB) voor volgend schooljaar, 

Kijken de juffen en meesters of je bij vrienden/vriendinnen van OB en MB wordt 
ingedeeld? 
Natuurlijk wordt er bij de verdeling van de kinderen over de twee groepen 8 goed gekeken of je bij 

vrienden/vriendinnen en kinderen die je al kent in de groep komt.  

Word je op niveau van leren ingedeeld?  
Dat is zeker niet het geval en zou ook niet goed zijn. In elke groep zitten kinderen die gemakkelijk leren, 
maar ook kinderen die bij het leren de hulp van de meester of juf goed kunnen gebruiken. Daarnaast 
wordt er gekeken welke kinderen bij elkaar passen.  

 



- Faye en Milan van de leerlingenraad uit MB zouden een e-mailbericht naar RTO 

sturen met de vraag of de kinderen van de leerlingenraad MB en OB in Posterholt 
mogen gaan kijken naar de vakantiebungalow voor mensen met kanker. 
Faye en Milan wilden de brief wel schrijven, maar het is er uiteindelijk niet van gekomen omdat zij 
steeds iets anders te doen hadden en er ook even niet meer aan gedacht hebben. 
Meneer Henri heeft contact gehad met mevr. Joke van der Schoot (RTO). Op woensdag 12 juni as. 
gaan de kinderen van de leerlingenraad (OB en MB) een bezoek brengen aan de vakantiebungalow 
voor mensen met kanker in Posterholt. De vader van Dylan Wichman rijdt deze woensdag mee. 
 

De kinderen van de leerlingenraad krijgen een opdracht mee. Zij schrijven een verslag en maken 
foto’s voor ‘De Stroom’ zodat iedereen kan lezen en zien dat het ingezamelde geld van de sponsor-
loop zeer goed besteed wordt. 
Elsa en Merel zien naar het bezoek aan Posterholt uit en willen ook meewerken aan het verslag. 

 

 

- Meneer Henri vraagt aan de kinderen hoe zij de leerlingenraad ervaren hebben: 
De volgende antwoorden werden op deze vraag gegeven: 

 
• Het was leuk en interessant.  
• Wij waren klassenvertegenwoordigers en mochten meedenken over dingen die op school veran-

derd kunnen worden. Het was alsof wij een beetje ‘macht’ hadden. 
• Het was in het begin best wel moeilijk om in de klas te vertellen dat een idee van de kinderen 

niet uitgevoerd kon worden. 
 

Sluiting:  

 
Dit was de laatste vergadering van de leerlingenraad. Merel en Elsa hartelijk dank voor de 

inzet en alle goede vragen en opmerkingen die jullie ingebracht hebben. 
 


