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Verslag 2 Leerlingenraad vergadering 

                              
 

Verslag  woensdag 3 november 2021 
    
 

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

 
2. Verslag van de vergadering 1 (15-9-2021) 

We bespreken het verslag van vergadering 1. In het verslag staat wat we hebben besproken. 
 

3. Leerling tevredenheidspeiling 
We bespreken de uitslag van de Leerling tevredenheidspeiling van juni 2021. 
We vinden dat de uitslag van de gemiddelde tevredenheid (8,5) heel goed is. 
Vraag: 
Kunnen de vragen ook aangepast/veranderd worden? 
Het is helaas niet mogelijk om de vragen te veranderen, omdat de antwoorden dan niet  
vergeleken kunnen worden met de andere scholen van Nederland. 
Opmerking: 
We houden met de vragenlijsten van de Kanjertraining (gr 3-8 vult die twee keer per jaar in) 
in de gaten hoe de kinderen zich op school voelen en of ze het veilig vinden. 
We hebben ook een aantal tips: 
- Vraag aan de kinderen of ze ergens mee zitten. 
- Zorg dat alle kinderen weten wat ze moeten doen. Ook als ze klaar zijn met hun opdrachten. 
- Zorg dat kinderen vooruit kunnen werken. 
Meester Henk zal de tips met de meesters/juffen bespreken. 
 

4. Sportmaterialen van de Doekoe-actie 
We bespreken in groepjes hoe we de materialen van de Doekoe-actie het best kunnen gaan 
verdelen. Daarna bespreken we alle antwoorden van de groepjes. 
We vinden: 
- het belangrijk dat de spullen netjes en heel blijven  
- dat elke groep zijn ‘eigen’ speelgoed krijgt 
- dat elke groep mag kiezen wat hij/zij graag wil hebben om mee te spelen 
Meester Henk zal dit gaan organiseren.  
 

5. Wat wil je namens je groep bespreken?  
- Gaan we dit schooljaar twee keer op schoolreis? 
  Alle scholen van stichting PrimAH hebben afgesproken dat ze in het begin van het schooljaar  
  op schoolreis gaan. Het is niet de bedoeling dat we twee keer in hetzelfde schooljaar op  
  schoolreis gaan. 
  Groep 8b vindt het jammer dat ze niet naar Ameland gaan. 
- Kunnen we een sponsorloop organiseren? Een deel van de opbrengst gaan dan naar groene  
  energie en een deel naar een goed doel. 
  Meester Henk zal dit met juf Ina van Kasteel (onze Evenementen Coördinator) bespreken.  

 
6. De volgende vergadering. 

De volgende vergadering is op woensdag 8 december. 


