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Verslag Leerlingenraad vergadering 3 

                              
 

Datum: woensdag 09 december 2020 
 

1. Agenda 
We hebben gekeken welke vergaderpunten we tijdens deze vergadering gaan bespreken. 

 

2. We bespreken het verslag van de vorige vergadering (11 november) 
Het is de bedoeling om de belangrijkste dingen uit het verslag in je groep en je partnergroep te 
bespreken. 
We spreken af: als er een * in het verslag staat, dan moet je dat in je groep en je partnergroep 
vertelt.  
 

3. Wat wil je namens je groep of partnergroep bespreken? 

groep Bespreekpunt en antwoord 

1-2a Kunnen er spullen voor de huishoek gekocht worden? 
Antwoord: De juffen moet dat samen overleggen en een plan maken. Dat bespreken 
ze met de directeur. 

1-2b Kan er een kabelbaan met slingertouw op het kleuterplein komen? 
Antwoord: Dat is te gevaarlijk en daar hebben we het geld niet voor. 

4b Kunnen er springtouwen worden gekocht? 
De juf moet een voorstel maken en dat bespreken met meester Henk. 
Er moet een plan gemaakt worden, zodat er goed en lang van de springtouwen 
gebruik kan worden gemaakt. 

5a Kan er dikker toiletpapier worden aangeschaft? 
Alle scholen van PrimAH gebruiken hetzelfde toiletpapier. 
Als je dikker toiletpapier wilt, moet je het dubbel doen. 

6a Kunnen er meer losse doeltjes komen? 
Nee, maar er zijn wel pionnen die gebruikt kunnen worden. 
Kunnen er bordjes ‘verboden voor honden’ op het grasveld worden geplaatst? 
Meester Henk zal dat aan de gemeente Aa en Hunze vragen. 

7a Kunnen de ramen in de lokalen dicht blijven? Het is koud in het lokaal. 
Als eer kinderen in het lokaal zijn dan kunnen de ramen op een kier blijven. Voor 
schooltijd en in de pauzes moet er goed geventileerd worden.  
Het dragen van een trui of vest helpt. Deze mogen op school blijven. 

8a Kunnen er meer doelen op het grasveld komen? 
Nee, dat kan niet. Het grasveld is van de gemeente Aa en Hunze. Er zijn wel pionnen 
die gebruikt kunnen worden. 
Veel van de lijnen van de spellen op het schoolplein zijn verdwenen. Kan daar iets aan 
worden gedaan? 
Als het weer droog en warmer is, worden de lijnen opnieuw aangebracht.  

 

4. Hoe vond je de vergadering gaan? 
We luisteren goed naar elkaar. 
We laten elkaar uitpraten en reageren op de goede manier op elkaar. 
Er is goed nagedacht over welke punten besproken moesten worden. 

 
5. De volgende vergadering is op woensdag 3 februari 2021 

 


