
 
 
 

LEERLINGENRAAD 

Dinsdag 26 maart 2019 

12.45 – 13.15 uur 

Aula op de Wilgenlei 

 

 
Voorzitter:  Juf Ilona 
Notulist:  JufJanniek 
 
 

1. Opening 
Groep 7 heeft adviesgesprekken, hierdoor zijn deze leerlingen niet bij de 
leerlingenraad. 

 
2. Mededelingen 

Heeft iedere klas nog een stoffer/blik? Britt + Julie gaan dit navragen in elke klas 
Tip: bind de stoffer en het blik met een touwtje aan elkaar, dan raken ze niet kwijt.  
 

3. Actiepunten uit vorige vergadering 
- Spiegel in de wc mag komen à groep 8 graag, de andere groepen hebben er niks 

meer over gehoord. 
- Welk buitenspeelmateriaal er in de klas gewenst: gewone touwen, voetballen, 

hockeysticks, pingpongballetjes + batjes 
- Juf Ilona en Juf Janniek vragen aan meester Ruud of hij de kapstok bij groep 6B wil 

vastmaken / vergroten, dit nemen we mee als we meester Ruud zien. 
- Navragen door Julie en Britt over de schommels op het plein bij juf Jeanine: niet 

gelukt, ze is er vaak niet wanneer de meiden langskomen. Samen gekeken bij het 
kantoortje, maar ook nu niet aanwezig. Voor volgende vergadering nog een keer 
proberen. 

- Rode brievenbus hangt nog niet op de Wilgenlei. Juf Janniek en Juf Ilona vragen dit 
na: dit was wel de bedoeling, waar is de derde brievenbus gebleven. 1 op 
Schoolstraat, 1 op Larikslaan en 1 op Vuurpijlstraat. Is het nodig bij de kleuters? 
Misschien kan deze brievenbus dan naar de Wilgenlei. Afstemmen bij volgende 
vergadering.  

 
4. Input vanuit 

● rode brievenbus: geen 
● klas: geen 

 
5. Bespreekpunten 
- Verkiezing nieuwe leden: dit gaat niet meer vanuit de leerlingenraad gebeuren, maar 

vanuit De Vreedzame School. Wij sluiten dus het jaar allemaal af en houden geen 
verkiezingen door middel van een motivatiebrief. 

- Warmte in lokaal: weinig balans tussen warm en koud in de lokalen geven de 
kinderen aan. Misschien kan er iets geregeld worden met de instelling van de 
verwarming? Invloed zon groot, er staat regelmatig een deur open. In lokaal raampje 



open wel handig voor frisse lucht. Misschien de bovenramen open zodat het vanaf de 
tafels minder direct voelbaar is.  

 
6. Huiswerk voor de volgende keer 
- Britt en Julie vragen na of iedere klas nog een stoffer en blik compleet heeft. 
- Juf Ilona en Juf Janniek vragen na of de kapstok opgehangen kan worden bij groep 

6B 
 

7. Rondvraag 
Geen vragen voor de rondvraag 

 

 
 


