
 

Wat: Verslag Leerlingenraad 

 
 

Wie:   LR 

Wanneer: 24 januari 2021, 13.00 uur 

Waar: Koffiekamer ‘t Partoer 

 

Aanwezig: Jetse, Maria, Ben en Dylan. Brechtje en Tiemen zijn via Teams aanwezig. 

Afwezig:  

Voorzitter: Brechtje 

Notulist:     Tiemen 

 

Vergadering – punten van de vorige leerlingenraad: 

• Tiemen heeft de vorige keer een mail gestuurd naar de juffen en meesters over de regels op 

het plein. Dit was de mail: Dit is een bericht van de leerlingenraad. Onze vraag is: welke 

spelletjes mogen we wel op het plein spelen en welke niet? En welke regels moeten we dan 

gebruiken? Want soms mogen we dingen wel en dan weer niet.  
              Groeten secretaris leerlingenraad. 

              Er is nog geen reactie binnengekomen. We sturen hem nog een keer. 

 

KIVA: 

• Er is een vertrouwelijk rapport opgesteld. Juf bespreekt het rapport met de leerlingenraad. 

Eindconclusie: de leerlingenraad vindt dat het rapport klopt. 

 

Dingen die we hebben besproken: 

• Meester Karel wil graag een voorstel voor een leeshoek van de leerlingenraad. Het gaat niet 

van de leerlingen hun 1000 euro af. Het voorstel is een rode bank met ingang of een zitzak.  

• We wachten nog steeds op de zeep die we mogen uitproberen. 

• De groepen 5a en 5b hebben veel ruzie. Jetse en Ben bespreken dit met de juffen. 

• De gaten in het veld. Met meester Theo een afspraak maken om samen de gaten dicht te 

maken. Jetse en Dylan gaan het aan meester vragen.  

• Vorige keer hebben jullie het over schoolfruit gehad. Jullie waren het niet helemaal met 

elkaar eens en vonden dat er vandaag weer over gepraat moest worden. We hebben 

gestemd en de meesten van de leerlingen willen het omdat ze vinden dat iedereen gezond 

moet eten. 

• Vorige keer hebben jullie gezegd graag meer technieklessen te krijgen met echt gereedschap. 

Hoe zouden we dat kunnen organiseren? We hebben besloten dat het leuk zou zijn om op 

donderdag of woensdag met een paar kinderen met techniek bezig te gaan. 

• Ben wil net zoals schaatsen en zwemmen scouting in de school jaarplanning. 

• De leerlingen willen graag van hun budget nog toestellen kopen voor op het plein 

• Jetse wil graag schoenenborstels maken met meester Theo. Hij wil ze zelf halen en we 

betalen het met het leerlingenraadbudget. 

 

Vergaderdata: 



 

27 september 2021 

8 november 2021 

13 december 2021 

24 januari 2022 

7 maart 2022 

11 april 2022 

23 mei 2022 

4 juli 2022 

 

 

        

 


