
Notulen leerlingenraad woe. 19 oktober (11.30-12.15 uur) Plaats: kantoor meester Joost

De volgende leerlingen hebben zitting genomen in de leerlingenraad:
groep 6a; Lael
groep 6b; Ruben
groep 7a; Luuk
groep 7b; Jaïra
groep 8a; Evy
groep 8b; Remco

1. Welkom

2. Waarom heb je zitting genomen in de leerlingenraad
De leerlingen vertellen vervolgens waarom ze graag zitting willen nemen in de leerlingenraad en op
welke wijze ze zijn gekozen.
Allen geven aan dat ze graag iets willen regelen voor hun klas en de school. Verder gaf één
persoon aan dat ze van organiseren en meepraten houdt. Ook gaven een paar kinderen aan dat ze
er om bekend staan goed te kunnen luisteren.
De meeste leerlingen zijn gekozen door de leerlingen uit hun groep. In één geval heeft de leerkracht
gekozen.
Meester Joost geeft aan wat hij van de leerlingenraad verwacht. Hij geeft aan dat het belangrijk is
dat ze er voor hun klas zijn en voor de school. Ze mogen meepraten over allerlei zaken die zich
afspelen op de school. Tot slot geeft hij aan dat het belangrijk is dat kinderen een “stem” hebben in
een heleboel zaken die zioh op- en rond de school afspelen.

3. Omgaan met pauzes (ochtend- en middagpauze)
De leerlingen geven aan dat de ochtendpauzes over het algemeen goed verlopen. Dat heeft
volgens hen te maken met het feit dat deze pauzes kort zijn en dat de leerkrachten aanwezig zijn.
Tijdens de middagpauzes zijn er wel eens conflicten. De kinderen geven aan dat dit vaak aan de
kinderen ligt, maar dat ook de overblijfkrachten niet altijd goed ingrijpen.
Terugkerende situaties betreffen vooral het gebruik van de voetbalveldjes op het achterplein. Die
veldjes zijn van elkaar gescheiden door een lijn en daardoor komen ballen vanuit het ene veld
regelmatig terecht in het andere veld….Meester Joost geeft aan dat dit in de groepen moet worden
besproken. Wat hem betreft, worden er bij de start van de wedstrijdjes duidelijke afspraken
gemaakt. Dat kan volgens hem al een hoop problemen voorkomen. Ook de overblijfouders moeten
hier dan wel van op de hoogte zijn.
Ook wordt aangeven door de kinderen dat er bijv. hogere hekken geplaatst moeten worden aan de
slootkant. Meester Joost geeft aan dat dit bij gemeente ligt en niet eenvoudig te regelen is. Grotere
doelen op het achterplein zijn ook gewenst, maar meester Joost geeft aan dat de huidige doelen
een paar jaar geleden door de gemeente zijn geplaatst. Ook passen grotere doelen gewoonweg
niet op dit plein.



Meester Joost geeft nog wel aan dat er weer een aantal spelmaterialen voor alle groepen zijn
aangeschaft en dat de kinderen deze na de herfstvakantie mogen gaan gebruiken. Tijdens de
volgende leerlingenraad komt hij hier op terug of er nog zaken zijn die gemist worden.
Tot slot geven kinderen aan dat het fijn zou zijn als er een basket geplaatst zou worden op het
achterplein. Dat is nog wel iets om te bekijken, zo geeft meester Joost aan.

4.    Verkeerssituatie
De kinderen geven aan dat op de Torenweg soms erg hard wordt gereden en vragen zich af of daar
niets aan kan worden gedaan. Meester Joost geeft aan dat hij dit al meerdere keren bij de
gemeente heeft neergelegd. Doordat er hier sprake is van een doorgaande route (politie, brandweer
en ambulances) mogen er bijv.geen drempels worden aangelegd. Ook verkeerslichten zijn
besproken, maar vooralsnog wil de gemeente hier niets mee doen.
Ook geven de kinderen aan dat soms het zicht ontbreekt doordat er op bepaalde plaatsen bosjes
staan. Meester Joost zal volgende keer een rondje doen met de kinderen om te kijken wat
gevaarlijke punten zijn in hun ogen , zodat hij dit weer kan bespreken met gemeente en
verkeerscoördinator van de school.

5.   Ervaringen hybride rekenen (Helaas niet aan toegekomen)
● ………………………………….
● ………………………………….

6.   Omgaan met elkaar (met elkaar in gesprek gaan)
● Sfeer in de groep
Alle kinderen geven de sfeer in hun groep een hoog cijfer. Natuurlijk gebeurt er wel eens iets, maar
over het algemeen wordt het snel opgelost en is de sfeer gezellig en wordt er hard gewerkt.
Ook wordt er weinig gepest en ook dit wordt snel opgelost als dat voorvalt.

● Omgaan met (tegengaan van) pesten; wat is jouw rol? (Niet aan toegekomen)
● Kwink / Goed van start / regels (hoe is dat geregeld in “jouw” groep?) (Niet aan toegekomen)

7.    Info vanuit de groep
Vanuit de groepen geven kinderen nog aan waar extra aandacht voor wordt gevraagd; Zo gaat het
daarbij over een kraan die niet goed werkt, een zeepdispenser die ontbreekt en prullenbakjes die
niet regelmatig worden geleegd. Meester Joost heeft dit inmiddels bij de schoonmaak en gemeente
neergelegd.

8.    Actualiteit; meester Joost geeft tekst en uitleg over onderstaande zaken (Niet aan
toegekomen)
● Bespreken jaarplan Kompas; waar zetten wij als school op in komend schooljaar
● Tevredenheidsmetingen op Het Kompas; uitslag leerlingen
● Voorbeeldgedrag groepen 6 t/m 8
● Pauzesport; waar is behoefte aan?
● Naschoolse activiteiten (Frans, techniek, typen etc.). Bespreken flyer
● Ontruimingsoef. (bijdrage bovenbouw wat betreft voorbeeldfunctie)
● Schoonmaak en bijdrage van klassendienst → bespreken na de zomervakantie met team en

groepen
● Agenda volgend overleg; welke onderwerpen moeten op de agenda komen?

Zaken voor de volgende keer:
● Rondje buiten i.v.m. pleinen en verkeerssituatie



● Spelmaterialen; wat werkt en wat mist nog n.a.v. de ontvangen spelmaterialen per groep.
● Bespreken van onderwerpen waar we op 19 oktober niet aan toe zijn gekomen.


