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Verslag 5 Leerlingenraad vergadering 
 
Verslag woensdag 23 maart 2022   
  

    

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

 
2. Verslag van de vergadering 4 (02-02-2022) 

Sponsorloop: Groep 8 heeft met juf Ina gesproken over een sponsorloop. Op 22 juni staat het zomerfeest op 
de planning. Een deel van deze dag zal worden ingevuld met een sponsorloop. We bespreken met de ll. raad 
waar de opbrengst naar toe zou moeten gaan. Alle leerlingen vinden dat het hele bedrag naar Oekraïne (giro 
555) moet gaan. We wilden de sponsorloop organiseren om geld binnen te halen voor spelletjes en laptops 
voor de kleuters maar dit schuiven we door naar volgend schooljaar. Elsa noemt ook nog dat er behoefte is 
aan paardentouwen in de groepen 4 en 5. De leerlingen gaan aan hun eigen leerkrachten vragen of er nog 
klassenbudget voor is. Emma en Evelien geven even door aan juf Carla dat het doorgeschoven wordt naar 
volgend jaar. 
Spelletjesmiddag groep 1/2 en groep 8: De leerlingen van de groepen 8 vragen welke kleutergroepen hieraan 
mee willen doen en regelen dit daarna helemaal zelf samen met hun eigen leerkrachten en groep.  
Verven van de ‘spelletjes’ op het schoolplein: wordt dit schooljaar nog geregeld.  
Geldinzameling schoolreis groep 8: de groepen 8 gaan naar Ameland! Er is met de actie €431,70 opgehaald.  
Gezamenlijke sportdag: er komt geen gezamenlijke sportdag. Het door elkaar husselen van alle groepen is 
geen goed idee omdat de leerlingen van groep 1/2 bijvoorbeeld veel minder fanatiek zijn en andere dingen 
kunnen en willen dan leerlingen uit groep 8. We vinden het wel leuk om met elkaar iets te doen en daarom is 
er een Vossenjacht georganiseerd op 14 april. De leerlingen van groep 8 zijn de vossen en alle andere 
kinderen (groep 1 t/m 7) worden door elkaar gehusseld en gaan in groepjes op zoek naar de Vossen in het 
dorp.   
 

3. Wat wil je namens je groep bespreken?  
- Lea groep 4-5b geeft aan dat een leerling uit haar groep graag had gewild dat de school mee had gedaan aan 
de landelijke actie “Zingen voor Oekraïne”.  
- Sofie groep 6a vertelt dat iemand in haar groep graag een doolhof wil. We bespreken met elkaar dat dit niet 
haalbaar is. Ook is er iemand die graag een grote wandeling wil maken en meer buitenlessen wil doen. We 
spreken af dat leerlingen zulke wensen zelf kunnen bespreken en regelen met hun eigen leerkrachten.  
- Evelien groep 8b: iemand in hun groep wil een meer milieuvriendelijke school (bijv. gras op het dak, meer 
groen op het plein, zonnepanelen: een meer groene school).  
Ook willen ze graag een goaltje bij het basketbalveld. We bespreken dat dit niet haalbaar is omdat de 
kinderen van groep 3 en 4 hier ook spelen en dat het te gevaarlijk is. We hebben de vorige keer al besproken 
dat de verdeling van het plein zo blijft. Ook willen ze graag metalen netten voor de goaltjes op het 
voetbalveld omdat de bal steeds wegrolt en je niet goed kunt zien of er een goal is gemaakt. Groep 8 gaat 
vragen aan meester Henk van wie die goaltjes zijn en als ze van de gemeente zijn vragen ze ook of we vanuit 
de leerlingenraad een brief mogen schrijven aan de gemeente.    
 

4. Wat wil je namens je partnergroep bespreken?  
Daniël en Sofie voor groep 4: leerlingen willen graag een schommel. We bespreken dat dit al eens is 
aangevraagd en afgewezen. Ook willen ze graag een groter speelhuisje. Dit is nu niet haalbaar omdat het te 
veel geld kost. Een leerling wil graag een eigen schrijfschrift om zelf zinnen te bedenken en te kunnen 
opschrijven. Sofie gaat terugkoppelen dat ze dat zelf met de juf kan regelen. Ze willen graag extra 
koptelefoons voor in de groep. Evelien vertelt dat ze die wel van groep 8 mogen lenen. Evelien gaat kijken of 
er 1 of 2 naar groep 4 kunnen. Ze willen ook graag dat het stiller is in de groep. Sofie gaat terugkoppelen dat 
ze dit zelf kunnen bespreken met hun eigen leerkracht. Ze willen ook graag hockeysticks, maar dit is niet veilig 
genoeg. Ze willen meer Chromebooks voor de levelwerkers. Ze willen graag een groot springtouw en een 
elastiek. Dit zou van het klassenbudget kunnen worden aangeschaft of even bij groep 3a vragen om te lenen. 
Ze willen ook graag meer buiten leren. Dit kunnen ze met de eigen leerkrachten bespreken.  
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De andere punten gaan naar de volgende vergadering. Iedereen vertelt in hun eigen groep en partnergroep 
dat er per groep maximaal 5 punten per vergadering mag worden ingebracht.  

 

5. De volgende vergadering. 
De volgende vergadering is op maandag 16 mei 2022 om 13.00 uur in de personeelskamer.  

 
 


