
   

Vergadering leerlingenraad (MB) 
Notulen 15 juni 2021 

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. 
  

Waar hebben we de vorige vergadering over gesproken? 
Jens: 
- Kunnen er kleinere brigadiersjassen komen voor de kinderen van groep 8 die 

helpen bij het brigadieren? Het lijken voor de kleinsten net jurken i.p.v. jassen. 
Meneer Henri heeft samen met meneer Frank, onze conciërge, gekeken of er een kleinere brigadiers-
jas op school aanwezig was. Er is er een gevonden en deze jas wordt nu steeds door de leerlingen 

van groep 8 gebruikt. 
 

Jens en Megan: 
- Kan ervoor gezorgd worden dat het internet en de WIFI weer goed werken. Als je 

nu met een gehele klas aan de computers werkt, is er heel vaak storing en kun je 
echt niets aan de computer doen. Erg vervelend en het kost een hoop tijd. Ook de 
juffen en meesters vinden dit vervelend. 
De ICT-ers van de school hebben ervoor gezorgd dat het internet en de wifi intussen weer geregeld is. 
Nu zijn er nog problemen met het telefoonverkeer van en naar de schoollocatie in Middelbeers. Ook daar 
hopen we zeer snel een oplossing voor gevonden te hebben. 
 

Pien: 

- Kunnen er hardere ballen komen voor lijnbal en het pannaveld? 
Als het goed is, zijn er nu voldoende harde ballen aanwezig. Er zijn enkele nieuwe ballen besteld voor  
de start van het schooljaar 2021-2022. 

 

Meneer Henri vroeg vorige keer of de kinderen van de leerlingenraad mee willen 
helpen bij het verwerken van de schooltevredenheidsvragenlijst voor de kinderen van 

de groepen 5 t/m 8. 
De uitslagen van de vragenlijst zijn bekeken en overgenomen in een powerpoint-presentatie. Deze 
bevindingen zijn op donderdag 10 juni jl. tijdens een vergadering van de juffen en meesters aan hen 
gepresenteerd. De leerkrachten hebben de jongens en meisjes van de leerlingeraad een dik compliment 
gegeven en gaan iets doen met de aanbevelingen. 

 

Wat wordt er door de groepen als agendapunt ingebracht? 
Teun en Megan: 

- Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder afval komt op de speelplaats? 
De kinderen vinden dat het plaatsen van meer prullenbakken niet nodig is. Kinderen moeten weten 
dat je afval niet zomaar op de speelplaats gooit. Dat moet je met de kinderen bespreken. De jongens 
en meisjes van de leerlingenraad vertellen dit aan hun klasgenoten. 
Misschien dat scheiden van afval in de klas ervoor zorgt dat er geen afval mee naar buiten gaat. 

 

 
 
 



 

Amy: 
- Kan er een ‘witte woensdag’ op school komen. 

We willen eerst weten wat er bedoeld wordt met een ‘witte woensdag’.  Amy legt uit dat alle kinderen 
en juffen en meesters in het wit gekleed naar school komen. Daarmee wordt aangegeven dat we 
allemaal gelijk zijn en dat er niemand gepest moet worden. 
Dit vinden de overige kinderen van de leerlingenraad niet zo’n geweldig plan. Alle mensen zijn nu  
eenmaal anders. Het is veel belangrijker om gewoon goed met elkaar om te gaan. Dat hoort zo !!  
Daar hoort vervelend doen en pesten zeker niet bij. 

 

Romy en Megan: 
- Wij hebben informatie gezocht met betrekking tot een ‘groene speelplaats’. 

Romy en Megan hebben een powerpoint gemaakt waarin zij ons enkele voorbeelden laten zien van 

groene speelplaatsen. Romy en Megan vertellen dat de school subsidie aan kan vragen via de 
gemeente. Je krijgt bij het indienen van goede ideeën een startsubsidie van € 10.000,-. Dat lijkt heel 
veel, maar zo’n schoolplein kost natuurlijk meer. 
We begrijpen dat zo’n groen speelplein er nog niet meteen kan komen omdat we nog niet weten of er 

nu wel/niet een Kindcentrum bij ‘De Klep’ gaat komen. Meneer Henri zal juffrouw Dana vertellen over 
de ideeën van Romy en Megan. Beide kinderen willen het idee van de groene speelplaats nog verder 
uitwerken. Dat vinden we allemaal een goed idee. 

 
Sluiting:  

Er zijn verschillende onderwerpen besproken tijdens deze vergadering van de 

leerlingenraad. Iedereen erg bedankt voor zijn/haar inbreng.  
 

Dank je wel  dat jullie dit jaar deel wilden nemen aan de leerlingenraad van bs De Beerze. 
Hopelijk vonden jullie het interessant en leuk.  
Tijdens de nabespreking blijkt dat de kinderen er ook zeker iets van geleerd hebben. 

 


