Verslag 2e bijeenkomst leerlingenraad schooljaar 2012/2013
Dinsdag 13 november 2012
14.15 -15.00 uur met kinderen groep 3 t/m 8
Aanwezig waren:
Rens en Yara uit groep 3, Benthe en Ben uit groep 4, Debby en Jur uit groep 5, Chiel en
Ruth uit groep 6, Merel en Wessel uit groep 7, Liz en Mart uit groep 8.

Agendapunten
1. De ideeën van de kinderen uit de leerlingenraad bespreken en een volgorde
aanbrengen welke ideeën eerst aangepakt en/of uitgevoerd moeten worden.
2. Indien tijd over bespreken van de oude actiepunten opgenomen van vorig
schooljaar en besluiten of deze actiepunten nog (verder) uitgevoerd moeten
worden of niet. (oude actiepunten zie verslag 6e bijeenkomst op 17 juli 2012)
Agendapunt 1
De onderstaande ideeën hebben de kinderen van de oude leerlingenraad
geselecteerd als beste ideeën. Dit zijn ingebrachte ideeën van de kinderen uit groep
5 t/m 8.
De ideeën zijn door de nieuwe leerlingenraad op deze vergadering in volgorde van
belangrijkheid gerangschikt. (gerangschikt door de meiden van de leerlingenraad)
1. Meer mensen uit de praktijk voor gastlessen. Bijvoorbeeld Unicef, boswachter,
enz….
2. Nieuwe voetbalgoals in overleg met de gemeente
3. Meer proefjes bij de lessen zoals bij rekenen, natuur, enz….
4. Nieuwe kranen in de jongens en meisjes toiletten.
5. De lampen die het niet meer doen vervangen voor nieuwe en kijken of lampen
wel echt nodig zijn op plekken.
6. Nieuwe materialen voor (spel) in de pauze
7. Dat elke klas 1 keer in de 2 maanden de klas schoonmaakt. (hulp voor de
schoonmaakster)
8. Nieuwe klimtoestellen.
De volgende ideeën kwamen als twee na beste uit de bus. Wederom in volgorde van
belangrijkheid gerangschikt door de nieuwe leerlingenraad. (gerangschikt door de
jongens van de leerlingenraad)
1. Betere ballen voor met name het voetballen.
2. De WC’s schoon houden
3. Minder vaak op de computer en meer creatieve dingen doen
4. De leerkrachten moeten eerder in de pauze op het schoolplein zijn, zodat de
kinderen (toestemming krijgen) meer tijd hebben om op het veld te spelen.
5. Luchtverfrissers in de toiletten.
6. Meer speeltoestellen op het plein
7. Nieuwe bankjes op het plein
8. Pennen niet weggooien als ze het nog doen.
9. Leukere leesboeken
Agendapunt 2
De oude actiepunten zijn doorgenomen in twee groepen (meisjesgroep en een
jongensgroep) De volgende keer centraal bespreken wat uitgevoerd moet worden en
wat niet. Sommige actiepunten zijn ook gewoon klaar.

De lijst waarop de leerkrachten de geplande uitstapjes kunnen schrijven is
rondgedeeld. Voor de kerstvakantie moet deze door alle groepsleerkrachten zijn
ingevuld. De lijst wordt ingeleverd bij Wessel en Mart.
(Op de overzichtslijst uitstapjes staat ook dat elke groep zo’n 5 uitstapjes heeft per
schooljaar. Dit is een richtlijn, geen doel op zich!)
Meester Ruben zegt de kinderen toe dat hij de volgende bijeenkomst voor de
catering zal zorgen. Ranja met iets lekkers!

