
 

 

 

 

Notulen van de leerlingenraad. 

Woensdag 27 september 2017 

U2C Nick Weusten 

Groep 4/5 Maud van Loo 

Groep 5 Liv Kloth 

U3A Brikke Steens (ziek)  

U3B Bregje Voncken 

Groep 6 Iris das Gupta 

Groep 6/7 Zara Harings 

U3C Jill Spronk 

Groep 7/8 Ashley Remmers 

U3D Milan Moors 

Groep 8 Alexander Klip 

voorzitter Juf Véronique 

secretaris Juf Sonja (notulen) 

extra Juf Susanne Swelsen (afwezig) 

 

Bespreekpunten: 

 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.  

 



 In het rondje waarin iedereen mag aangeven wat hij/zij niet leuk 

vindt, worden de volgende punten genoemd: 

Drukte in de klas 

Te weinig stepmomenten 

Veel praten in de klas, kinderen luisteren dan niet naar de juf 

Buitensluiten van leerlingen 

Groepen wisselen is druk 

Afschaffen trakteren 

Er zijn een aantal zaken genoemd die horen bij de groep en dan ook 

binnen de eigen groep besproken kunnen worden en evt. een doel 

op de datamuur zouden kunnen worden.  

 We spreken af dat iedereen volgende keer weet wat de leerlingen 

van de groep op schoolniveau zouden willen veranderen. 

 Iedere leerling krijgt een lijstje. Dit mag thuis versierd worden. Er 

komt je foto in en deze worden opgehangen bij de ingang van de 

school.  

Volgende bijeenkomst: dinsdag 14 november om 13.30 uur 

Agenda volgende vergadering: 

 Welkom en bespreken agenda 

(moeten we bespreekpunten toevoegen?)  

 Bespreken notulen vorige vergadering 

 Meebrengen van de versierde lijstjes! 

 Wat wil jouw groep? Veranderpunten voor school! 

 Gebruik van vitrinekasten 

 Opstellen vergaderpunten voor de volgende bijeenkomst 

 Rondvraag en reflectie 

(welke vragen wil je nog stellen en hoe vond je dat het ging) 

 

 

 


