
 
 
 

 

LEERLINGENRAAD 

Dinsdag 18 juni 2019 

 

 

 
Voorzitter:  Juf Janniek 
Notulist:  Juf Ilona 
 
 

1. Opening 
Welkom allemaal! 

 
2. Mededelingen 

- Dit is de laatste leerlingenraad van dit schooljaar. 
- Bonne is afwezig i.v.m. een tennisclinic. 

 
3. Actiepunten uit vorige vergadering, 26 maart 2019 
- Britt en Julie vragen na of iedere klas nog een stoffer en blik compleet heeft. 

- Is gedaan. Lijst wordt deze week compleet gemaakt en in de classroom gezet. 
Tip: maak het stoffer en blik aan elkaar vast. 

- Er wordt nagevraagd bij juf Janine of de schommels opgehangen kunnen worden. 
- Bij de conciërge geweest. Waarschijnlijk liggen de schommels in de container 

van het vorige kinderdagverblijf. Julie gaat nog een keer langs bij juf Janine. 
- Juf Ilona en Juf Janniek vragen na of de kapstok opgehangen kan worden bij groep 

6B. 
- Is gedaan, is afgerond.  

 
4. Input vanuit 

● rode brievenbus; de brievenbus van de Larikslaan wordt komend schooljaar 
verhuisd naar de Wilgenlei.  

● klas;  
- zijn er nog pestprotocollen geweest zoals de Kanjertraining? Nee, dit gaat 

vanuit De Vreedzame School. 
- Kunnen er nieuwe basketbalnetjes opgehangen worden? Degene die er nu 

hangen is meer een korfbalnetje. 
Nieuw speelgoed is gebracht, maar de omgang ervan is niet fijn. Veel is gelijk 
kapot of kwijt. 
Idee: elke klas heeft één bak, die is er het hele jaar. Wat op of kapot is 
gegaan, wordt niet vervangen ---> verantwoordelijkheid van de groep./ 
Leerlingen van de leerlingenraad kunnen aan het eind van de (overblijf)pauze 
een rondje maken over het plein: 
Maandag: Britt en Julie 



dinsdag: Chevano en Bram 
donderdag: Sara en Demi 
vrijdag: Britt en Julie (eventueel Bonne) 
 

5. Bespreekpunten 
- Terugblik op dit schooljaar; wat hebben we allemaal gedaan en bereikt. 

- Speelgoed/spelletjes tijdens de overblijf 
- Speelgoed op het plein 
- Mochten veel meedenken over de school 
- Fietsenstalling op de Wilgenlei 
- De Vreedzame School / pestprotocol 

 
- Overdracht naar nieuwe leerlingen, mediatoren van De Vreedzame School 

- Preventief werken voordat het verergerd 
- Rekening met elkaar houden 
- Rollen moeten duidelijk zijn 
- Luisteren is het allerbelangrijkste 
- Ruzies worden opgelost door een mediator uit een andere klas 
- Rustig blijven tijdens het conflict 
- Rondkijken over het plein, zien wie er alleen spelen 

 
- Afscheid huidige raad; tips en tops 

- Tops 
- Veel voor de school gedaan, de school geholpen 
- Goed hebben samengewerkt 
- Veel onderwerpen besproken met elkaar 
- Veel geluisterd naar de kinderen in de klas 
- Onder schooltijd 
- Iedereen had zijn of haar inbreng 
- Iedereen was enthousiast 

 
- Tips 
- Overblijfjuffen blijven bij elkaar staan en lopen niet rond. Hierdoor hebben ze 

niet voldoende zicht over het hele plein. 
- Buitenspeelgoed goed in de gaten houden en afspraken over maken. 

 
6. Rondvraag 
- Vanuit groep 8a kwam de vraag waar de spiegel in het toilet bleef. Wordt volgend 

schooljaar opgepakt. 

 

 


