
   

Vergadering leerlingenraad (OB) 
Notulen 17 juni 2021 

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. 
  

Wat werd er de vorige vergadering van leerlingenraad besproken? 
Leerlingtevredenheidsvragenlijst 
Er is in de leerlingenraad gesproken over de leerlingtevredenheidsvragenlijst die de kinderen van de 

groepen 5 t/m 8 moesten gaan invullen. Dat invullen is inmiddels gebeurd. We hebben ook gekeken wat 
de kinderen van de beide locaties van onze school hebben ingevuld. Op donderdag 10 juni 2021 hebben 
we onze bevindingen gepresenteerd aan de meesters en juffen van de school. We kregen complimenten 
voor de wijze waarop we de resultaten presenteerden en de juffen en meesters gaan daarmee aan de 
slag. 
 

Kan er ook een duikelstang bij de bovenbouw komen? 
Meneer Henri vertelt dat dit in de begroting van de school opgenomen moet worden. Hij legt uit wat een 
begroting is. Meneer Henri bespreekt dit met de nieuwe directeur. De nieuwe directeur is vanaf 1 juli 2021 
op school en dan kan meneer Henri deze vraag voorleggen. 
 

Kunnen in de zomer de prullenbakken vaker leeggemaakt worden omdat er anders veel 

wespen op afkomen? 
Anne en Seppe zijn er al vroeg bij met deze vraag, maar meneer Henri zal deze vraag bij Frank en Kees, 
de conciërges van de school, neerleggen. Als het goed is, worden de prullenbakken vaker leeg gemaakt. 

 

Kunnen er nieuwe stiften besteld worden voor elk kind? 
Meneer Henri vraagt Anne en Seppe de meester en juf eens te laten kijken in de voorraadkast van de 
school. Er zijn onlangs pakjes stiften besteld door Radmila, maar niet voor elk kind één.  
Hebben jullie de stiften gevonden? Dit blijkt niet het geval te zijn. Die moeten er toch al wel zijn, zeker nu 

de jaarbestelling voor het volgend schooljaar al geleverd is. 
 

Kan er op het eind van de dag steeds een spelletje gespeeld worden? 
Meneer Henri begrijpt deze vraag omdat de kinderen zo op een gezellige manier de dag afsluiten. Ook hier 
is het advies: “Even aan de juf of meester vragen”. Hebben jullie dat gedaan? Oeps, even vergeten ! Anne 

en Seppe vragen het alsnog. 
 

Wat wordt er door de groepen als agendapunt ingebracht? 
 

Anne en Seppe: 

Er staan geen nieuwe vragen, opmerkingen of ideeën in het schriftje genoteerd. 
 
We praten nog even over hoe Anne en Seppe hun deelname aan de leerlingenraad ervaren hebben. 
Seppe wist toen hij zich aanmeldde niet wat hij van de leerlingenraad kon verwachten. Worden er moeilijke 
vragen gesteld en krijg je veel werk te doen? Maar nu Seppe terugkijkt, vindt hij het heel gaaf dat hij toch 
gezegd heeft om in de leerlingenraad te gaan. 
Anne zegt best veel geleerd te hebben. Soms had je het over woorden die je niet helemaal begreep en nu 
wel. Ook leer je veel op het gebied van presenteren. Seppe en Anne vonden de presentatie bij de juffen en 

meesters vorige week wel spannend, maar gelukkig ging het helemaal goed en kregen zij veel  
complimenten. 
Anne en Seppe zouden volgend schooljaar wel weer in de leerlingenraad willen zitten, maar dat gaat 
natuurlijk niet omdat andere kinderen dit ook wel willen. 

 

Sluiting:  
Er zijn dit schooljaar verschillende onderwerpen besproken tijdens deze vergadering van 
de leerlingenraad. Anne en Seppe erg bedankt voor jullie inbreng !! 

 


