
Notulen Leerlingenraad 1
27 september 2021

1. Welkom
Meester Stephan opent de vergadering en heet iedereen welkom en legt uit wat de
leerlingenraad precies allemaal is.

2. Terugblik op het vorige schooljaar
Met de nieuwe leerlingenraad bespreken we de notulen van de vorige leerlingenraad en wat zij
vorig schooljaar hebben gedaan.

3. Ideeën / opmerkingen uit de klas
- Skippyballen oppompen
- Materialen voor in de zandbak (ijsschepjes/emmers e.d.)
- Yogabal bestellen voor het spel rond de tafel.
- Meer tijd en aandacht voor de schooltuin. Alle groepen willen er in het jaar graag iets in

doen.
- Aandacht in de klassen voor het neerzetten van de fietsen op het grote plein. Deze

mogen netter worden neergezet.
- Aandacht in de klassen voor het zorgvuldig omgaan met de materialen

(buitenspeelgoed).
- Tijdschriften in de klas
- Schoonmaak en netheid WC blijft een aandachtspunt. Of Bram vaker een rondje wil

lopen om dit te controleren.
- Meer muziek op school (sommige groepen hebben erg weinig muzieklessen)
- Leukere gymactiviteiten. Sommige clinics zijn niet voor iedereen even leuk (dansen,

karate). De leraar bij karate is heel erg streng.
- Speeltoestel op het kleine plein (hutje)
- Meer knutsels / tekeningen door de school

4. Opdracht
De leerlingen krijgen de opdracht om in hun klas het gesprek aan te gaan over de
zaken die wij op school heel goed doen en waar we ons mee kunnen profileren en zaken
die nog aandacht nodig hebben. Deze punten nemen de leerlingen mee naar het
volgende overleg.

5. Opmerkingen / rondvraag
Geen

6. Sluiting



Actiepunten / afspraken: Door wie
Alle leerlingen blijven een schrift of ideeënbus in de klas gebruiken voor
punten of opmerkingen van de leerlingen uit de klas voor in de
leerlingenraad. Leerkrachten geven hier ruimte voor en ook om met elkaar
het gesprek te voeren voor een goede voorbereiding en terugkoppeling.

Leerlingenraad
Leerlingen
Leerkrachten

De ideeën uit de klas die zijn genoemd, worden besproken bij de
terugkoppeling en als veel kinderen dit willen wordt dit verder onderzocht.

Leerlingenraad
leerlingen

Op de plaats waar de leerlingenraad wordt gepresenteerd wordt de
voortgang weergegeven.

Meester Stephan
Leerlingenraad

Skippyballen oppompen Meester Bram
Materialen voor in de zandbak (ijsschepjes/emmers e.d.) Juf Maartje
Yogabal bestellen voor het spel rond de tafel. Meester Bram
Meer tijd en aandacht voor de schooltuin. Alle groepen willen er in het jaar
graag iets in doen.

Leerkrachten

Aandacht in de klassen voor het neerzetten van de fietsen op het grote
plein. Deze mogen netter worden neergezet.

Leerkrachten

Aandacht in de klassen voor het zorgvuldig omgaan met de materialen
(buitenspeelgoed).

Leerkrachten

Tijdschriften in de klas Leerkrachten
Schoonmaak en netheid WC blijft een aandachtspunt. Of Bram vaker een
rondje wil lopen om dit te controleren.

Meester Bram

Meer muziek op school (sommige groepen hebben erg weinig
muzieklessen)

Leerkrachten

Meer knutsels en tekeningen door de school Leerkrachten
Meer verschillende clinics en niet jaarlijkse dezelfde (karate) Meester Michiel
Speeltoestel op het kleine plein (hutje) Juf Maartje / Stephan

Volgende vergadering donderdag 9 december


