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Verslag 3 Leerlingenraad vergadering 
 
Verslag dinsdag 14 december 2021                               
  

    

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

 
2. Verslag van de vergadering 1 (3-11-2021) 

We bespreken het verslag van vergadering 2. In het verslag staat dat meester Henk met juf Ina van Kasteel zal 
bespreken of het mogelijk is een sponsorloop te houden. Meester Henk is hier nog niet aan toegekomen en 
zal dit zo snel mogelijk gaan doen.  

 
3. Verdelen van de sportmaterialen van de Doekoe-actie 

Meester Henk heeft alle leerlingen van de leerlingenraad een doekoe keuzelijst gegeven. En ook eentje voor 
de partnergroep. Op deze lijst staan alle sportmaterialen die uiteindelijk over alle groepen worden verdeeld. 
De leerlingen gaan in hun klas en in hun partnergroep vragen wat de kinderen als groep het liefst zouden 
willen hebben. Zij kiezen zelf een manier hoe ze dit gaan doen. We hebben in de vergadering samen een 
aantal manieren besproken (bijvoorbeeld stemmen of turven). Er zijn 23 materialen. 12 daarvan krijgen een 
nummer van 1 t/m 12. Wat de klas het liefst zou willen hebben krijgt nummer 1, wat ze ook heel graag willen 
hebben maar iets minder graag krijgt nummer 2 en zo verder. We hopen dat iedereen hun nummer 1 kan 
krijgen, maar lukt dat niet dan wordt het nummer 2 of nummer 3 of nummer 4. Alle groepen krijgen minimaal 
1 ding, maar waarschijnlijk ook wel 2 of zelfs 3 want alle materialen worden over de groepen verdeeld. De 
leerlingen leveren de doekoe keuzelijsten uiterlijk vrijdag 14 januari in bij meester Henk of juf Natasja. 
Meester en juf gaan daarna samen kijken welke materialen naar welke groepen moeten gaan en gaan de hulp 
van de leerlingenraad vragen bij het uitdelen.  

 
4. Wat wil je namens je groep bespreken?  

- Emma (8b) vraagt of er in de klas nog steeds getrakteerd mag worden:  ja, deze afspraken  zijn nog 
hetzelfde: trakteren op voorverpakte traktaties mag.  
- Elsa en Daniël (5a) vertellen dat het dak van hun wc nog steeds lekt. Ze hebben dit al eens bij meester Henk 
aangegeven en meneer Jeffrey heeft er naar gekeken, maar het probleem is nog niet voldoende opgelost. Juf 
Natasja geeft dit door. 
- Daniël (5a): de middenbouw wil ook graag een voetbalveld, vooral de jongens. Juf Natasja gaat met meester 
Henk bespreken of dit mogelijk is.  
- Sofie (6a) geeft aan dat zij gebruik moeten maken van lage wc-potten en dat niet zo fijn vinden. Juf Natasja 
gaat dit met meester Henk bespreken, maar vertelt dat er vanwege Corona voorlopig geen oplossing voor is 
omdat we groepen niet mogen mengen.  

   
5. Wat wil je namens je partnergroep bespreken?  

- Emma namens groep 1/2b: is het mogelijk om een keer een spelletjesmiddag of misschien 1x per maand, te 
organiseren door de hele school waarbij de groepen door elkaar gaan en de kleine kinderen spelletjes kunnen 
spelen met oudere kinderen? We zetten dit punt op de agenda van februari om samen eens te kijken naar de 
mogelijkheden en wensen van andere groepen. 
-  Emma namens groep 1/2b: de kinderen spelen veel met autootjes en willen graag een tankstation op het 
schuurtje geverfd hebben. Ze willen graag weten of dit mag en als dit mag wat het dan mag kosten voor de 
verf, maar ook voor de schilder (of moet de schilder een vrijwilliger zijn?). Emma gaat dit zelf aan meester 
Henk vragen.  

 
6. De volgende vergadering. 

De volgende vergadering is op woensdag 2 februari 2022 om 13.00 uur.  

 
We sluiten de vergadering af met een dansje op een nummer van Martin Garrix.  


