
   

Vergadering leerlingenraad (OB) 
Notulen 15 oktober 2020 

Aanwezig: 
uit groep 6  : Anne Riemersma 

uit groep 6    : Seppe Brekelmans 
 

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. 
  

- Meneer Henri vraagt of de kinderen moeilijke dingen verwachten bij de leerlingen-

raad? 
Seppe denkt dat de school al veel dingen heeft en het niet gemakkelijk is om iets nieuws te 
bedenken. Verder lijkt het Seppe en Anne geen probleem om ideeën en plannen die vanuit groep 5/6 
naar voren komen met meneer Henri te bespreken. 

 

Anne:  
- Kan er een koelkast komen met een vriesvakje erin? Als er een jongen of meisje 

geblesseerd is, kan er een goed gekoeld ice-pack op de pijnlijke plek gelegd worden. 
Meneer Henri zal wanneer er nieuwe koelkast aangeschaft moet worden er eentje laten komen met 
een vriesvak erin (is ook gemakkelijk om ijsjes in te bewaren). 
 

Seppe:  

- Kunnen er zwarte stiften aangeschaft worden? 
Meneer Henri zal deze bestellen. Intussen hebben we in het leermiddelenmagazijn al enkele pakjes 
met stiften gevonden die in groep 5/6 gebruikt kunnen worden. 
 

 
 



- Bij de prullenbak op de speelplaats ligt een tegel los en staat ook een paal los. 
We gaan samen even kijken op de speelplaats. De paal is niet meer te vinden. Die zal meneer Frank, 
onze conciërge al weggehaald hebben. De tegel ligt inderdaad los. Meneer Henri vraagt of deze vast-
gelegd kan worden. 

 

- Kunnen we niet alle opdrachten die we moeten maken met laptops werken? 
(Psstt …. Niet verder vertellen) Het blijkt dat Seppe liever op de computer werkt dan dat hij iets echt 
opschrijft. 
Anne en Seppe denken dat de aanschaf van laptops veel geld gaat kosten. Meneer Henri zegt dat dit 
inderdaad zo is. Niet voor alle kinderen van bs De Beerze (locatie MB en OB) kan een laptop 

aangeschaft worden. Anne zegt dat er ook nog oortjes aangeschaft moeten worden om ervoor te 
zorgen dat iedereen geconcentreerd kan blijven werken. Dan wordt alles nog duurder. 
De kinderen vinden dat te vaak met laptops werken ook nadelen heeft: Je kunt dan niet samenwerken 
met andere kinderen. Je moet ook leren schrijven. Als je hele dagen achter de computer zit, is dat niet 
goed voor je ogen en raak je daar aan verslaafd. 
 
 

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 donderdag 10 december 2020 om 14.45 uur. 


