
 

 

 

Agenda leerlingenraad 

 

Vergadering: dinsdag 30 november 2021 

Plaats: Aula 

Tijd: 11.00-12.00 uur 

Aanwezig: Tom, Veerle, Milan, Philine, Christian, Izara, Michiel, Isis, Dante, Roos, Suze, juf Lisa  

Notulist: juf Lisa 

 

1. Welkom (10 minuten)  

- Groepsfoto 

- Kort stilstaan bij wat de leerlingenraad inhoudt (eigen punten, punten directrice, 

voorbeeldrol, denkvragen ter voorbereiding op leerlingenraad) 

Samen is besproken wat de leerlingenraad inhoudt en welke rol zij dit jaar gaan vervullen. De 

groepsfoto is nog niet gemaakt, omdat niet iedereen aanwezig was. Deze wordt in de komende weken 

gemaakt zodat deze in de school opgehangen kan worden. Juf Lisa heeft uitleg gegeven over de 

plaats waar deze komt: op de wand bij de hoofdingang (ingelijst).  

 

2. Voorstelrondje (10 minuten) 

Vertel wie je bent, uit welke klas je komt en waarom jij bij de leerlingenraad wilde aansluiten.  

Iedereen heeft zichzelf voorgesteld.  

 

3. Gewenste actiepunten schooljaar 2021-2022 (20 min) 

In drietallen bespreek je de gewenste actiepunten/verbeterwensen voor dit schooljaar. De 

twee belangrijkste ideeën schrijven jullie op het blad.  

- 10 min. brainstorm 

- 10 min. Terugkoppeling 

In drietallen is nagedacht over actiepunten/verbeterwensen. De volgende ideeën zijn benoemd: 

• Schonere wc’s 

• Meer aandacht voor het milieu (oa het scheiden van afval) 

• Een schommel op het grote schoolplein 

• 1x per zoveel tijd iets meenemen van thuis 

• OLC: er een goed bruikbare ruimte van maken: de leerlingenraad denkt hier graag over mee 

• Podiumfeesten terug 

• Meer natuur op het schoolplein 

• Zuiniger omgaan met de spullen van school 

• Rusthokjes 

• Een ideeënbus voor de leerlingenraad 

• Sponsorloop om geld op te halen voor ‘grotere actiepunten’ 

• Om de moestuin een groter hek zetten 

• Meer ‘bewegend’ leren 

• Pesten en discriminatie voorkomen: ‘je mag zijn wie je wil zijn’ 

 

Nadat alle ideeën zijn benoemd is samen besproken welke actiepunten de leerlingenraad willen gaan 

oppakken. De volgende punten zijn gekozen en zullen tijdens de volgende vergadering aan bod 

komen: 

- Ideeënbus --> afgesproken dat juf Lisa deze koopt en dat we in de volgende leerlingenraad 

gaan bekijken hoe we die kunnen ophangen en wat we hier omheen kunnen zetten (zodat het 

opvalt) 

- Schonere toiletten 



- Organiseren van een sponsorloop 

 

4. Praktische zaken (5 min) 

- Agenda wordt 1 week van te voren uitgedeeld (denkvragen neem je mee in de klas) 
- Terugkoppeling aan klas n.a.v. iedere vergadering  

- Voorstelrondje school: hoe zien jullie dit voor je?  

Bovenste punten zijn besproken. Voorstelrondje is nog niet besproken, die nemen we mee naar de 

volgende vergadering.  

 

5. Rondleiding nieuwe ouders (15 min) 

- Uitleg 

- Roos en Bas vertellen over hun eerste ervaringen  

- Inventariseren wie dit ook graag zou willen doen 
Er zijn shirtjes voor de leerlingenraad aangeschaft. Roos heeft uitgelegd dat ze afgelopen vrijdag 

samen met Bas bij juf Marieke heeft ‘stage gelopen’. Juf Marieke heeft een voorbeeld rondleiding 

gegeven aan hoe zij nieuwe ouders een rondleiding geeft. Een volgende keer mogen Roos en Bas de 

rondleiding aan nieuwe ouders geven. Iedereen uit de leerlingenraad lijkt dit erg leuk om te doen. Dit 

geeft juf Lisa door aan juf Marieke.  

 

6. Rondvraag 

Iedereen geeft vandaag of morgen een terugkoppeling in de klas van wat er besproken is. Daarnaast 

wordt in de klas gevraagd of kinderen open staan voor een sponsorloop.  


