
 

 

 

 

Notulen van de eerste gezamenlijke leerlingenraad. 

Maandag 19 december 2016 

Aanwezig: 

U2C Peter Triepels 

Groep 5 Tycho Gielen 

U3A Noa Heuts 

Groep 5/6 Marlon Aelmans 

U3B Kalle Sterck 

Groep 6/7 Stijn Suijkerbuijk 

U3C Niels Rompen 

Groep 7 Aline Barbay 

U3D Paul Simon 

Groep 8 Silke Elissen 

voorzitter Juf Véronique 

secretaris Juf Sonja (notulen) 

extra Juf Susanne Swelsen 

 

Bespreekpunten: 

 Toevoegen op de agenda: 

Gebruik van rekenmachines, kapstokken/bakken, computerkasten, 

plekken om te voetballen. 

 Voorstelrondje: 

Iedereen stelt zich kort voor. 

 Werkwijze leerlingenraad: 

Juf Véronique vertelt dat dit een echte vergadering is en legt uit hoe 

het er aan toe gaat in een echte vergadering. We spreken een 

aantal gespreksregels af: 

- goed naar elkaar luisteren 

- respect voor elkaar 

- elkaar aankijken 

- beleefd iets zeggen en elkaar niet beledigen 

- niet uitlachen 

- je mag je mening geven over onderwerpen 

 



De leerlingen zitten hier om hun klas te vertegenwoordigen. Het is 

dan ook de bedoeling dat de besproken zaken ook weer worden 

besproken met klasgenootjes.  

 Vragen/opmerkingen over het gebouw: 

Leerpleinen: 

Voordelen 

- Iedereen vindt de leerpleinen fijn.  Je kunt er rustig werken. 

- Eigen verantwoording als je werk niet af is. 

- Het werken in de lounge gaat ook goed. 

- Stilte lokaal komt in februari weer vrij. 

Nadelen 

- Tijdens pauzes erg druk. 

- Te weinig tafels, te weinig plek. 

- Tribunes staan in de weg. Weten we hiervoor een andere 

 oplossing? 

Temperatuur: 

- Temperatuur in de klas is niet altijd goed. Hier zijn we mee 

 bezig.  Helaas gaat dit helaas wel erg langzaam. 

Toiletten: 

- Toiletten zijn niet altijd schoon. Als ze vies zijn moet dit 

 doorgegeven worden aan de juf/meester. De juf kan dit dan 

 doorgeven. Dit wordt dan bijgehouden in een klapper. 

- De leerlingen geven aan dat het prettig zou zijn als er 

 luchtverfrissers zouden zijn op alle toiletten. 

- Toiletten altijd netjes achterlaten. Toiletten worden vies 

 gemaakt door leerlingen. Bespreek dit ook eens in de groep.  

- Controle? Naam noteren die naar de toilet gaat. Er wordt 

 aangegeven dat dit in een aantal groepen zo gedaan wordt en 

 dat dit goed werkt.  

 Hoe gaat het op het speelplein? 

Speelplaats: 

- Vorig jaar is er in de leerlingenraad gesproken over 

 bijvoorbeeld schommels. Er is toen ook gezegd dat er maar 

 weinig kinderen tegelijkertijd op schommels kunnen. Wellicht 

 moeten we kijken voor andere leuke dingen, bijvoorbeeld een 

 speeltoestel.  Welke toestellen zijn leuk voor hier op 

 school (ideeën opdoen bij de basisschool in Valkenburg). Er 

 zijn leerlingen die wonen in Valkenburg. Zij gaan daar eens 

 kijken.   

 Wellicht nog een pingpong tafel? 

- Toezicht in de pauzes. Rode streep/lijn. 



- Leerlingen geven aan dat er misschien rubberen tegels in de 

 pannakooi zouden kunnen. Anderen geven aan dat ze dit niet 

 willen.  

- Meer plek voor fietsen. Een hek er om heen en/of een afdakje 

 bij de fietsen. Het nadeel hiervan is dat een soort 

 fietsenstalling ook weer open en dicht gemaakt moet worden. 

 Als deze open is, kunnen kinderen ook iets kapot kunnen 

 maken aan de fiets van een ander. 

-  In de zomer kunnen we ook het handbalveld gebruiken. 

- Wens van leerlingen: meer gezamenlijke pauzes Triangel en 

 Bernardus. 

 Opstellen vergaderpunten voor de volgende bijeenkomst: 

Uitgebreider kijken naar speeltoestellen, nogmaals bespreken 

problemen op de wc’s, rekenmachines, kapstokken.  

 Rondvraag en reflectie 

Iedereen vond het een prettige vergadering, ook al was het in het 

begin spannend.  

 

Volgende bijeenkomst: maandag 20 februari om 13.30 uur 

 


