
 

 

 

  

 

Notulen vergadering leerlingenraad maandag 12 oktober 2020 

A. Opening en mededelingen 

Juf Chantal en juf Marieke heten iedereen welkom bij de leerlingenraad. Er is een ideeënbox voor de 

leerlingenraad bij de ‘brievenbusjes’ in de grote hal. To do: dat aan de klassen laten weten. 

B. Voorstellen en iets vertellen over de campagne.  

Iedereen stelt zich kort voor en vertelt iets over de campagne die gevoerd is. 

Groep 6a: Rosalie Mae had samen met Rafael als campagne bedacht dat het belangrijk is om goed 

met Corona om te blijven gaan. 

Groep 6b: Olivier en Agnesa zouden vaker buitenlessen willen doen. 

Groep 7a: Arian zou meer willen bewegend leren, Sarah zou op het voetbalplein per klas een lijst 

willen wie er aan de beurt is. 

Groep 7b: Stacey zou wel vuilnisbakken willen op ieder plein. Yash zou goed willen aangeven dat het 

schoolplein rookvrij is. 

Groep 7c: Jayden vindt dat de verkeersveiligheid niet goed is. Gevaarlijk met alle auto’s en niet altijd 

makkelijk om afstand te houden. Lizzy wil graag langer buiten spelen. 

Groep 8a: Amin wil graag meer proefjes bij natuur en stelt voor langer te tutorlezen. Inaaya zou 

graag meer energizers tussen de lessen willen. 

Groep 8b: Hamza zou meer speeltoestellen op de pleinen willen. Eymen zou meer technologie bij de 

vakken willen. 

Overige ideeën die genoemd zijn: 

• Door Corona hebben kinderen niet zoveel bewogen. Daarom kunnen we toch meer sporten, 

gewoon in de klas. Wat ik bedoel: sportspelletjes. Dat is gezond voor ieder kind. 

• Het zou leuk zijn als er een leeshoek zou zijn, dan kunnen kinderen misschien op een hoger 

niveau komen. 

• Het zou leuk zijn als er nieuwe speeltoestellen komen zoals een klimbrug of schommel. 

• Als we meer op de computer werken zou dat goed zijn voor de bomen. We gebruiken nu 

best veel papier.  

• Meer lessen over natuur (bijv. Dieren) 

• Prullenbakken op het zandbakplein en voetbalplein. 

• Vaker het plein onderhouden (bijv. Vaker vegen) 

• Meer tijd voor leerlingen die het niet snappen. 

• Een nieuwe lander bij de wip maken. 

• Vaker techniek 

• Halloween vieren 

• Langer buitenspelen 



 

 

 

  

 

C. Afspraken rondom vergaderen maken en taken verdelen. 

Afspraken die we gemaakt hebben voor tijdens de vergaderingen: 

• Goed luisteren naar elkaar. 

• Niet door elkaar heen praten.  

• Overleggen met elkaar over een bepaald onderwerp. 

• Als leerlingenraad sta je achter een besluit. 

• Genoeg tijd nemen voor de agendapunten. 

• Echt luisteren als iemand iets zegt. 

• Goede voorbereiding, punten vooraf in de klas bespreken. 

• Echt je mening geven! 

Jayden wordt geloot als voorzitter van de leerlingenraad. Juf Marieke en juf Chantal komen een paar 

weken voor de vergadering langs om de vergadering voor te bereiden. Olivier wordt geloot als 

secretaris. Hij schrijft voortaan op wat er gezegd wordt en maakt er notulen van. 

D. Corona 

Tips vanuit de leerlingenraad: 

• Mondmaskers opzetten voor volwassenen tijdens het ophalen van de kinderen. 

• Thuis werken was soms moeilijk en ook wat saai. Vaker in Teams zou fijn zijn. 

• Het zou leuk zijn als de hele klas in Teams is, in plaats van in groepjes. 

• Vanaf groep 7 zelf naar huis, ook je jongere broertje of zusje meenemen.  

• De leerlingenraad wil wel helpen met het aanspreken van ouders op afstand houden. We 

maken de afspraak dat iedereen deze week een flyer ontwerpt, zodat we na de 

herfstvakantie een dag kunnen plannen waarop de leerlingenraad na schooltijd gaat flyeren 

om ouders aan te spreken op afstand houden. Deze flyer bij juf Chantal of juf Marieke 

inleveren. 

 

E. Foto 

We sluiten de vergadering af met een mooie foto. Deze staat inmiddels op de website onder het 

kopje leerlingenraad. Ook komt de foto te hangen bij de ideeënbox in de grote hal.  


