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Verslag Leerlingenraad vergadering 4 

                              
 

Datum: woensdag 17 maart 2021 
 

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

2. We bespreken het verslag van de vorige vergadering (9 december) 
Het is de bedoeling om de punten die voor je groep of partnergroep bestemd met hen te 
bespreken. Heb je dat nog niet gedaan, dan moet je dat nog doen. 
 

3. We bespreken de uitkomst van de ouderpeiling over het onderwijs op afstand en de 
Noodopvang. 
In de peiling konden de ouders kiezen uit: 
1 = Heel ontevreden   2 = Ontevreden    3 = Neutraal    4 = Tevreden   5 = Heel tevreden. 
We bespreken hoe het een volgende keer nog beter kan. 
Aandachtspunten zijn: 
1. Kunnen alle leerkrachten op school komen werken, zodat zij het digibord kunnen gebruiken 

tijdens de uitleg. 
2. Schrijf in de Jan Thies Nieuwsbrief wat er in alle groepen gebeurt. 
3. Organiseer als dat nodig is extra Meet-bijeenkomsten om kinderen te helpen. 
4. Organiseer meer contacten buiten de les met elkaar. 
De conclusie is dat de Leerlingenraad tevreden is over het onderwijs op afstand en de 
Noodopvang. 
 

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

groep Bespreekpunt en antwoord 

1-2c 1.  Kan er een klimrek op het kleuterplein komen? 
Er zijn al voldoende speeltoestellen op het kleuterplein. 
2. Kan er een taxi-raket komen? 
Deze vraag kan niet beantwoord worden, omdat we niet weten wat een taxi-raket is.  
3. Wanneer komen er nieuwe tablets? 
Er komen nieuwe tablets als we lang genoeg (5 jaar) met de tablets van nu hebben 
gewerkt. 
4. Kan er klei en vogelhuisjes gekocht worden? 
Dat regelen de juffen van de groepen 1-2 zelf. 

4a 1. Kan er een trampoline komen? 
Er kan geen trampoline komen, omdat dat te gevaarlijk is. 
2. Kan er een boomhut komen? 
We zijn heel zuinig op de bomen. Een boomhut is daarom geen goed idee. 
3.  Kan er een schommel komen? 
We hebben op het schoolplein geen ruimte voor een schommel. Dan is het niet veilig 
voor alle spelende kinderen. 
4. Kan er een wipwap komen? 
We hebben al genoeg speeltoestellen op het schoolplein. 
5. Kunnen er nieuwe boeken komen? 
We hebben pas nieuwe theaterleesboeken gekocht. 



 2 

Biblionet Drenthe zorgt ervoor dat de leesboeken van onze Bibliotheek op School af 
en toe worden vervangen. 

5a Kan de wc groter gemaakt worden?  
Nee, dat kan niet. We kunnen de muren niet verplaatsen. 

5-6b 1. Kan er binnen een klein klimpark komen? 
Nee, dat kan niet. Daar hebben we de ruimte en het geld niet voor.  
2. Kunnen er nieuwe ballen komen? 
Meester Henk zal dat regelen. 

7a 1. Kunnen er pionnen worden aangeschaft? 
Meester Henk zal dat regelen. 
2. Kunnen er voetbaldoelen aan de basketbalpalen worden bevestigd? 
Nee, dat kan niet. Het is niet veilig voor het lokaal achter het doel en voor de 
spelende kinderen. 
3. Hebben de groepen 7a + 7-8b en 8a een eigen jongens- en meisjes toilet? 
Nee, er zijn ooit twee toiletten voor vier lokalen gemaakt. 

 

                   Als je vragen van je groep op partnergroep krijgt: 

             - Is het belangrijk dat je precies weet wat ze bedoelen. Begrijp je het niet, stel dan vragen.  
             - Als je zelf het antwoord op de vraag weet, mag je dat al geven. 
 

5. Hoe vond je deze Meet-vergadering gaan? 
De conclusie is dat de vergadering goed is verlopen. We zijn allemaal bekend met de Meet-
bijeenkomsten. Het is wel raar dat we zo vergaderen, terwijl de Leerlingenraad kinderen vlakbij 
zitten. 
 

6. De volgende vergadering is op woensdag 7 april 2021 (extra vergadering) 
 


