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Verslag 1  Leerlingenraad 
                              

 

Datum:    woensdag 16 september 2020 
 

 Verslag:         nr. 1                                                        Verslag gemaakt door: meester Henk 
   
 

1. Agenda 
We kijken welke punten we vandaag gaan bespreken. 

 
2. Voorstellen 

We stellen ons even kort voor. Iedereen vertelt in welke groep hij/zij zit, waar je goed in bent of 
wat je leuk vindt. 

 
3. Vergaderspullen 

De vergaderspullen (map en pen) worden uitgedeeld. We krijgen deze spullen van de 
Medezeggenschapsraad. 
Je zorgt zelf voor de map en pen. Ze blijven op school. Zoek een plekje in je lokaal waar ze 
kunnen staan. 
Alle papieren van de Leerlingenraad stop je in de map, zodat alles netjes bij elkaar blijft. 
Aan het einde van het schooljaar mag je de map en de pen houden. 

 
4. Wat moet je als in de Leerlingenraad zit? 

We bespreken wat er van je wordt verwacht als je lid bent van de Leerlingenraad. 
Dit doen we met een coöperatieve werkvorm.  
Wat doe je voor de vergadering? 
Je leest het verslag van de laatste vergadering. 
Je vraagt de juf/meester spreektijd en vertelt de belangrijke dingen in je eigen groep en de 
partnergroep. 
Je leest de agenda van de nieuwe vergadering. 
Je vraagt de juf/meester spreektijd en bespreekt in de groep de opdracht die op de agenda 
staat. 
Je bespreekt in de groep wat er namens de groep in de Leerlingenraad besproken moet 
worden. Je maakt duidelijke aantekeningen, zodat je goed weet wat je moet zeggen. 
Je gaat naar de partnergroep en vraagt wat er namens de partnergroep in de Leerlingenraad 
besproken moet worden. Je maakt duidelijke aantekeningen, zodat je goed weet wat je moet 
zeggen. 
Je zorgt dat je op tijd aanwezig bent. 
Je gaat voor de vergadering naar het toilet. 
Op de agenda staat welke groep de limonade regelt.  
Wat doe je tijdens de vergadering? 
We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten. 
We werken samen. 
We laten het GVO-lokaal netjes achter. 

              Wat doe je na de vergadering? 
Je leest het verslag van de vergadering. 
Je vertelt de meest belangrijke dingen in je eigen groep en de partnergroep. 
Je leest de agenda van de nieuwe vergadering. 
Je vraagt de juf/meester spreektijd en bespreekt in de groep de opdracht die op de agenda  
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staat. 
Je bespreekt in de groep wat er namens de groep in de Leerlingenraad besproken moet 
worden. Je maakt duidelijke aantekeningen, zodat je goed weet wat je moet zeggen. 
Je gaat naar de partnergroep en vraagt wat er namens de partnergroep in de Leerlingenraad 
besproken moet worden. Je maakt duidelijke aantekeningen, zodat je goed weet wat je moet 
zeggen. 

 
5. Partnergroepen 

Groep 5 t/m 8 is gekoppeld aan één van de groepen 1 t/m 4. 
De Partnergroepen zijn de groepen die niet in de Leerlingenraad zitten. 
De indeling is: 
8a  en  1-2a            7-8b  en  1-2b        7a  en  1-2c 
6a  en  3a                5-6b  en  4a            5a  en  4b 
Beide groepen werken samen. 
 

6. Het verslag 
Van elke vergadering maakt meester Henk een verslag. Zo weet je wat er is besproken en 
vertellen we allemaal in de groep of partnergroep dezelfde informatie.  
Het verslag lees je goed. Heb je vragen, dan kun je die aan de aan je klasgenoot, je eigen 
meester/juf of aan meester Henk stellen. 
 

7. Wat wil je namens je groep bespreken? 

Groep 5-6b: Waarom gaat de bel tijdens het speelkwartier en tussen de middag een paar 
minuten eerder? 
Antwoord: De bel gaat twee minuten eerder, zodat we op tijd binnen zijn en de les om 10.15 
uur en 12.30 uur kan beginnen. 
Groep 7a: Kunnen er extra ballen komen?  
Antwoord: Rolder Boys heeft gezegd dat we (oude) ballen van hen krijgen. Daar wachten we 
op. 
Groep 7-8b: Kunnen er doelnetten in de voetbaldoelen komen? 
Antwoord: Nee, dat kan niet. De netten kunnen niet vastgemaakt worden, er zijn geen netten 
voor dit soort doelen te koop, ze worden na school snel kapot gemaakt, het is onhandig bij het 
grasmaaien.  

 
8. Wat wil je namens je partnergroep bespreken? 

Groep 4b: Kunnen er meer speeltoestellen op het plein komen? 
Antwoord: Dat kan niet, omdat we willen op het plein ook speelruimte over moeten houden, 
het plein al veel verschillende speeltoestellen heeft (groot en klein), als we extra 
speeltoestellen willen aanschaffen moeten we dat zelf betalen. We moeten dan ook betalen 
dat ze geplaatst worden en later vervangen worden. Daar hebben we geen geld voor. 

 
9. De volgende vergadering. 

De volgende vergadering is op woensdag 4 november. 
Groep 8a zorgt dan voor de limonade. 

 
10.  Hoe vond je de eerste vergadering? 

 Wat vond je van de eerste vergadering? Kunnen we iets verbeteren? 
 Dit bespreken we als een van de eerste vergaderpunt tijdens de 2e vergadering.  
 

11.   Sluiting van de vergadering   


