
   

Vergadering leerlingenraad (MB) 
Notulen 13 oktober 2020 

Aanwezig: 
uit groep 6  : Teun Harbers 

uit groep 6/7    : Amy Ripson 
uit groep 6/7 : Romy van Loon 

uit groep 7  : Megan van ’t Veer 
uit groep 8A  : Jens Driedijk 
uit groep 8B: : Luna Peijs 

meneer Henri  
        

Opening door meneer Henri.  
Meester Henri opent de vergadering. Ondertussen nuttigen we een kopje thee en 
genieten van een koekje. 

  
Afspraken die gelden bij de vergadering van de leerlingenraad:  

Meneer Henri vraagt aan de kinderen om zichzelf voor te stellen om daarna te vertel-
len waarom ze in de leerlingenraad willen en hoe ze gekozen zijn. Meneer Henri legt 
uit hoe de leerlingenraad werkt. De kinderen kunnen voorstellen doen in de vergade-

ring waar we dan over gaan praten. Dat moeten natuurlijk serieuze voorstellen zijn. 
Meneer Henri zal dan steeds uitleggen waar rekening mee gehouden moet worden en 

hoe op school alles is geregeld.  
 
We houden ons in de leerlingenraad aan enkele regels en afspraken:  

- In de leerlingenraad praten we nooit over papa’s en mama’s, kinderen uit de klas 
  en juffen en meesters.  

- We luisteren goed naar elkaar en vraag gerust om duidelijkheid als je iets niet  
  helemaal begrijpt.  

- Geef alle besproken zaken door aan je medeleerlingen. Vraag daarvoor tijd aan je  
  juf of meester.  
 

aanleggen van een schriftje  
We spreken af dat er in de groep een schriftje komt te liggen waar kinderen vra-

gen, onduidelijkheden, voorstellen of wensen in kunnen noteren. 
 

Wat wordt er door de groepen als agendapunt ingebracht? 

- Hoe ben je door de kinderen van de groep gekozen tot lid van de leerlingenraad? 
De kinderen vertellen dat ze gekozen zijn door middel van stemmen, loten of een presentatie. Tijdens  
de presentatie moest iedereen vertellen waarom hij/zij zich aangemeld had voor de leerlingenraad.  
Alle kinderen zijn blij dat zij gekozen zijn. 

 

- Meneer Henri vraagt of de kinderen moeilijke dingen verwachten bij de leerlingen-
raad? 
De kinderen vinden het niet spannend om met meneer Henri in gesprek te gaan. Het vertegen-
woordigen van de klas vinden zij ook niet lastig. Maar Jens laat weten dat het misschien wat 
moeilijker is om in de klas te vertellen dat een bepaald idee dat ingebracht is in de leerlingenraad 
niet door kan gaan. 
 

Jens:  

- Een datum van de leerlingenraad valt op Koningsdag. We zijn dan vrij van school en 
kunnen dan niet vergaderen. 
Meneer Henri heeft niet goed genoeg in de jaarkalender gekeken. Hij zal een andere datum zoeken 
voor die vergadering. Hij zal in de volgende vergadering laten weten wanneer er wel vergaderd zal 
worden. 
  



- Kan de schommel terug gehangen worden in het klimrek bij groep 8? 
Meneer Henri bekijkt samen met meneer Frank, onze conciërge, wat de mogelijkheden zijn. 
De kinderen vinden: 
-dat er dan wel opgelet moet worden met schommelen zodat andere kinderen bij het klimrek niet  

 geraakt worden. 

-als er lange rijen komen bij het klimrek, als de schommel er weer hangt, er misschien een schema   
 gemaakt moet worden. Dan kan er ook geen ruzie ontstaan over wie er wel/niet op de schommel mag. 
 

- Niet mee mogen voetballen op het pannaveldje: 
Als je tijdens de pauze te laat bent op het pannaveldje (bijvoorbeeld omdat je drinkbeker lekte en je 

je tas schoon moest maken) mag je niet meer meedoen. Alle kinderen vinden dat dit niet kan! 
iedereen moet mee mogen doen! 
We vinden dat deze vraag niet bij de leerlingenraad thuis hoort. Zoiets moet je in de eigen klas met 
de meester of juf bespreken. Jens en Luna bespreken dit in hun klas. 
 

Megan:  

- Kan er kunstgras op het pannaveldje komen? 
Enkele kinderen laten direct weten dat deze vraag al meerdere keren in de leerlingenraad is besproken. 
Zij weten dat het toen niet doorging omdat kunstgras erg duur is. 

Meneer Henri vraagt of er veel kinderen zijn die vallen en zich flink bezeren. Dat aantal blijkt erg mee 

te vallen. Als je op kunstgras valt, kan dat ook pijn doen. 
 

- Kan er een soort speeltuin met een hoge glijbaan op de speelplaats komen? 
De kinderen vinden dit geen goed idee. Daarvoor moet je naar een echte speeltuin gaan, zoiets hoort 
niet op een schoolplein. 

 

- Mogen kinderen gaan spelen bij de BSO als daar een vriendje of vriendinnetje is? 
Meneer Henri vraagt of dat mag. Hij denkt dat dit alleen kan op de speelplaats omdat deze ‘openbaar’ 
is. De medewerkers van de BSO moeten al op heel veel kinderen letten. Bij de volgende vergadering 
weet meneer Henri antwoord te geven op deze vraag. 

 

- Kan er een yoga-bal en een trampoline komen op de speelplaats? 
Meneer Henri vraagt wat een yoga-bal is. Dat is een bal die lijkt op een skippybal zonder handvat. 
Volgens de kinderen hebben we die al wel eens op het speelplein gehad, maar gebruikten de kinderen 
deze niet goed. De bal was heel snel stuk gegaan. Meneer Henri kijkt waar hij zo’n bal kan krijgen. 

De trampoline vinden we eigenlijk niet zo’n goed idee. Daar komen ongelukken van als iedereen 
zomaar gaat springen en salto’s maken. In de gymzaal wordt door juffrouw Mariska een trampoline 
gebruikt. Dat vinden we voldoende. 
 

- Kunnen we meer digitale lessen krijgen? 
Volgens onze jongens en meisjes moet je dan allemaal een eigen laptop hebben. Meneer Henri, 
kunnen we allemaal een eigen laptop krijgen? Meneer Henri legt uit dat de school daar niet genoeg 
geld voor heeft. Computers die er nu zijn moeten ook allemaal nog vervangen worden. De kosten 
daarvan worden opgenomen in de begroting (meneer Henri legt uit wat een begroting is). 

 

- Kan er een klassendier komen dat je ieder kind een keer mee naar huis kunt geven? 
Dit lijkt ons niet zo’n goed idee. Kinderen worden afgeleid door het dier in de klas, sommige kinderen 
zijn er allergisch voor en zijn de vaders en moeders wel zo blij als er een echt dier komt logeren? 
 

Teun:  

- Kunnen er meer lessen gegeven worden over dieren? 
Dat weten de juffen meesters het best. Er moeten ook reken-, taal en leeslessen gegeven worden, 
maar misschien kunnen die ook over dieren gaan. We vragen het aan onze leerkrachten.  

 

- Mogen we weer pakkertje spelen op de speelplaats? 
Pakkertje mogen kinderen echt wel spelen op de speelplaats. Maar vaak liggen, vallen en duiken 
kinderen dan boven op elkaar. Dat vinden de juffen en meesters niet goed. 
 

- Stoppen met pesten? 
Dat vindt iedereen een prima plan! Je moet wel weten wanneer het plagen of pesten is. Pesten 
gebeurt vaak stiekem en steeds weer. Dat willen we op onze school niet. Wanneer je ziet dat een 
kind gepest wordt, moet je flink zijn en het durven zeggen dat de pester daarmee ophoudt. 
 

 



Luna:  
- Kunnen er meer juffen/meesters buiten lopen. 

De andere kinderen vinden dat er steeds voldoende juffen/meesters buiten lopen. Op enkele dagen 

zijn er ook ouders die komen helpen tijdens de middagpauze. 

 
- We vinden het heel leuk dat we als kinderen van groep 8 op enkele dagen mogen 

helpen bij de buitenspelen van de kleinere kinderen van onze school. 
 

- Kan er voor gezorgd worden dat de bel/zoemer beter te horen is op het pannaveldje?   
We vragen of meneer Frank, onze conciërge, daar eens naar kan kijken. 

 
- Kunnen er weer klassenballen besteld worden (liefst geen foamballen)? 

Er worden klassenballen besteld, maar het zullen opnieuw foamballen zijn. Harde ballen zijn niet  
geschikt voor op het schoolplein. Als zo’n bal je per ongeluk raakt als je gewoon aan het spelen bent,  
doet dat pijn. Als een foambal je raakt, schrik je misschien wel, maar doet het geen pijn. 
 

Sluiting:  

Er zijn verschillende onderwerpen 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 8 december 2020 om 14.45 uur. 


