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Verslag 1 Leerlingenraad vergadering 

                              
 

Verslag  woensdag 15 september 2021 
    
 

1. Agenda 
We hebben bekeken welke punten we tijdens de vergadering gaan bespreken. 

 
2. Voorstellen 

We maken een naamkaartje. Het naamkaartje neem je elke vergadering mee. 
Iedereen stelt zich kort voor, zodat we weten wie iedereen is. 

 
3. Vergaderspullen 

We delen de vergaderspullen uit die je van de Medezeggenschapsraad krijgt. De map en pen 
blijven op school. Aan het einde van het schooljaar mag je de spullen houden en mee naar huis 
nemen. 
In de vergadermap bewaar je alle vergaderspullen. Je zoekt in de groep een plekje om de map 
te bewaren.   

 
4. Wat moet je doen als in de Leerlingenraad zit? 

We bespreken in een coöperatieve werkvorm wat er van je wordt verwacht als je lid bent van 
de Leerlingenraad. 
Voor de vergadering 
- Lees de agenda. Als je iets niet begrijpt, dan vraag je hulp. 
- Zorg ervoor dat je een paar dagen voor de vergadering spreektijd vraagt aan je meester/juf,     
  zodat je in je eigen groep dingen kunt vragen of bespreken. 
- Zorg ervoor dat je een paar dagen voor de vergadering spreektijd vraagt aan de meester/juf    
  van je partnergroep, zodat je dingen kunt vragen of bespreken. 

             - Schrijf de vragen goed op. 
             - Lees de vraag op en vraag aan de groep of het klopt. 
             - Schrijf alleen vragen op die waar de hele groep het mee eens is. 
             - Als je het antwoord op de vraag al weet, dan vertel je dat. De vraag hoeft dan niet in de  
                Leerlingenraad besproken te worden. 
             - Bewaar de vragen in je map en neem ze mee naar de vergadering. 
             - Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent bij de vergadering.  
             - We verzorgen om de beurt de limonade tijdens de vergadering. Op de agenda staat welke  
                groep ‘limonadedienst’ heeft. 
             Tijdens de vergadering 
             - We luisteren naar elkaar en laten elkaar uitspreken. 
             - We bespreken de agendapunten. 
             - We helpen elkaar. 
             - We vertellen de vragen van je groep en/of partnergroep. 
             - Je denkt mee aan oplossingen of het antwoord en je vertelt wat je van iets vindt. 
             - We zorgen er samen voor dat het een goede vergadering is. 
             Na de vergadering 
             - We helpen elkaar en laten het GVO-lokaal netjes achter. 
             - Je bewaart de vergaderspullen in je eigen lokaal. 
             - Als je het verslag hebt gekregen, bespreek je de antwoorden in je groep of partnergroep die  



 2 

                
                
 
             voor hen bestemd zijn.  
                            

5. Partnergroepen 
De groepen 1 t/m 4 zitten niet in de Leerlingenraad. Een van de andere groepen bespreken de 
vragen namens hen. 
De partnergroepen zijn: 
1-2a  -  8a       1-2b  -  8b       3a  -  7a       3b  -  6-7b       4a  -  6a        
De groepen 4-5b en 5a hebben geen partnergroep. 
 

6. Het verslag 
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. 
Het verslag wordt zo snel als mogelijk is gemaakt en wordt in je groep gebracht. 
Je leest het verslag. Als je iets niet begrijpt vraag je het. 
Je vraagt aan je meester/juf spreektijd om te vertellen wat er in de Leerlingenraad is 
besproken. Je vertelt alleen de onderwerpen die voor je groep bestemd zijn. 
Je vraagt aan de meester/juf van je partnergroep spreektijd om te vertellen wat er in de 
Leerlingenraad is besproken. Je vertelt alleen de onderwerpen die voor je partnergroep 
bestemd zijn.  
 

7. Wat wil je namens je groep bespreken? Wat wil je namens je partnergroep bespreken? 
Er is geen tijd meer om dit te bespreken. Dat doen we tijdens de volgende vergadering. 

 
8. De volgende vergadering. 

De volgende vergadering is op woensdag 3 november. 
 


