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Verslag 4 Leerlingenraad vergadering 
 
Verslag woensdag 2 februari 2022   
  

    

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

 
2. Verslag van de vergadering 3 (14-12-2021) 

We bespreken het verslag van vergadering 3. De wc bij groep 5 lekt bij het dakraam. Dit is condens en wordt 
regelmatig door Jeffrey gecontroleerd en schoongemaakt. Juf Natasja legt uit hoe de verdeling van de 
buitenruimte is om te voetballen: groep 5 mag voetballen op het gras achter de zandbak, groep 6 achter het 
hokje, groep 7 en 8 achter de school op het grote grasveld. Er is geen mogelijkheid dit aan te passen. Emma 
vertelt dat ze heeft doorgegeven aan juf Carla van groep 1/2b dat ze een tankstation mogen verven en dit zelf 
moeten regelen. Er kan geen schilder komen, maar verf kan wel worden gekocht. Emma en Evelien gaan met 
juf Ina overleggen over een sponsorloop in de gymzaal om geld in te zamelen voor een goed doel (spelletjes 
voor de hele school? Of laptops voor de kleutergroepen?). De leerlingen van de groepen 8 gaan in hun groep 
bespreken of ze een keertje een spelletjesmiddag mogen organiseren voor de groepen 1-2 en de groepen 8 
samen. Ze overleggen eerst even met juf Marjan of zij ook mee wil doen met haar groep. Groep 8 vertelt ons 
hierover op de volgende vergadering op woensdag 23 maart.  
 

3. Verdelen van de sportmaterialen van de Doekoe-actie 
Juf Natasja vertelt dat Jeffrey alle materialen naar de groepen heeft gebracht. Alle groepen hebben in ieder 
geval hun 1e, 2e of 3e keuze gekregen en daarnaast nog 2 of 3 andere materialen. Groep 8b geeft aan dat de 
softbal nu al stuk is. Juf Natasja zegt dat ze hem op het kantoor van meester Henk mogen leggen zodat ze 
even kan kijken of hij vervangen zou kunnen worden. 8a heeft stoepkrijt gekregen wat niet op hun lijst stond. 
Juf Natasja vertelt dat deze naar een andere groep had gemoeten. Ze mogen het stoepkrijt even bij haar 
inleveren zodat zij kan kijken naar welke groep het wel had gemoeten.  
 

4. Wat wil je namens je groep bespreken?  
- Groep 8b wil graag dat de dingen die op het plein zijn geschilderd weer worden opgefrist zodat het weer 
goed te zien is. Juf Natasja gaat kijken wat de mogelijkheden zijn.  
- De groepen 8 verzamelen flessenbonnen voor hun schoolreis naar Ameland. Dit doen ze op school en in de 
beide supermarkten (Coop en Plus).  
 

5. Wat wil je namens je partnergroep bespreken?  
Emma en Evelien namens groep 1/2b: 
- Groep 1/2b wil graag een sportdag voor groep 1 t/m 8. samen. Emma en Evelien gaan dit met juf Ina 
bespreken.  

       - Groep 1/2b wil graag dat er een sponsorloop wordt georganiseerd voor meer gezelschapsspelletjes voor alle    
 groepen en voor extra laptops in hun eigen groep. Emma en Evelien gaan de mogelijkheden van een         
sponsorloop met juf Ina bespreken.  
 

6. De volgende vergadering. 
De volgende vergadering is op woensdag 23 maart 2022 om 13.00 uur.  

 
 


