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LEERLINGENRAAD 

Woensdag 10 oktober 

 

 

 
Voorzitter:  Juf Janniek 
Notulist:  Juf Ilona 
Aanwezig: Chevano, Britt, Bram, Sara 
 
 

1. Opening; we heten iedereen welkom bij de eerste vergadering van de 
leerlingenraad.  

 
2. Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen vanuit de leerkrachten of vanuit de leerlingen. 
 

3. Input vanuit… 
 

● rode brievenbus:  
De brievenbus aan de Larikslaan heeft nu weinig betekenis omdat de groepen 1-2 
en 3 daar zitten. Brievenbus gaan we verplaatsen naar de ingang van de 
Wilgenlei. 
 

● klas:  
- Is het mogelijk dat er spiegels in de leerling toiletten komen?  

Leerlingenraad kijkt in de toiletten of er spiegels hangen. Zo niet, vragen ze het na bij 
de leerkracht of zij dit wel willen. 

- Is het mogelijk dat er een centrale schoolbel gaat op de Wilgenlei? 
Juf Janniek en juf Ilona vragen dit na. 

- Kunnen de schommels op het plein worden opgehangen? 
Juf Janniek en juf Ilona vragen dit na. 

- Kan er nieuw speelmateriaal komen voor op het plein? 
Bram en Britt vragen dit aan de directie. 

 

4. Doel van de leerlingenraad: wat vind jij belangrijk? 
De aanwezige leerlingen zijn direct erg actief en komen met veel input. Het belang is 
hierdoor direct bij iedereen duidelijk.  



5. Bespreekpunten: 
- Buitenspelen Wilgenlei 

Verdeling is niet fijn. Niet elke groep komt aan de beurt. We maken een 
verdeelschema. De leerlingenraad bespreekt dit voorstel in elke groep van het eigen 
leerjaar. 

Verdeling Ping-pong-tafel tijdens de kleine pauze 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

6A 6C 6B 6A,B,C 6A,B,C 

7A 7B 7 + 8 8A 8B 

 
- Fietsenstalling Wilgenlei 

Er is te weinig plek en veel fietsen staan kriskras door elkaar. Juf Janniek weet dat er 
gekeken is naar het aantal plaatsen en eventueel nieuwe plekken. Zij vraagt na hoe 
ver het met deze inventarisatie staat. 

- Spelletjes tijdens overblijf 
Spelletjes zijn binnen en worden zo snel mogelijk naar de klas gebracht. 
 

 
6. Groepsfoto 

Verschuiven we naar volgende keer i.v.m. het ontbreken van drie leerlingen. 
 

7. Huiswerk voor de volgende keer 
- Kijk of er spiegels hangen in de leerling toiletten van jouw leerjaar. Zo niet, 

vraag aan de leerkrachten van jouw leerjaar of zij spiegels in de leerling 
toiletten willen of liever niet. 

- Bespreek het verdeelschema voor de ping-pong-tafel in je eigen leerjaar. 
 

 
8. Rondvraag:  

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

We sluiten de vergadering en bedanken iedereen voor de goede inzet en input. 

 
 
Actiepunten: 

- Vragen aan Fred of Marcel om de rode brievenbus van de Larikslaan te verplaatsen 
naar de ingang bij de Wilgenlei. 

- Juf Janniek en juf Ilona vragen na bij de directie of er een centrale schoolbel 
geplaatst kan worden op de Wilgenlei?  

- Juf Janniek en juf Ilona vragen na bij de directie of de schommels kunnen worden 
opgehangen. 

- Bram en Britt vragen aan de directie of er nieuw buitenspeelmateriaal (kleine en grote 
ballen, springtouwen e.d.) besteld mag worden. 

- Juf Janniek vraagt na hoe ver de inventarisatie staat voor de fietsenstalling. 
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