
Notulen leerlingenraadvergadering 26 oktober 2017 

1. Welkom 

Juf Stam heet iedereen welkom. De kinderen stellen zich voor. 

 

2. Taken verdelen 

a. Voorzitter 

Nathan wordt dit jaar de voorzitter van de leerlingenraad.  

b. Secretaris  

Gabriëlle wordt de secretaris.  

 

3. Brieven uit de ideeënbus. 

In de ideeënbus zaten drie briefjes over de boeken van de serie ‘Dagboek van een muts’. We 

vinden dat deze boeken niet op de School met de Bijbel passen en gaan daarom niet aan de 

boekencommissie vragen om die te kopen.    

 

4. Wat gaan we dit jaar doen? 

We bespreken met elkaar wat de taak van de leerlingenraad is.  De kinderen helpen de juffen 

en meesters en mogen ook zelf met ideeën komen. 

 

5. Afvalvrije school 

Het gaat redelijk met de afvalvrije school. Aan het begin van het jaar werd het afval in de 

lerarenkamer niet goed gescheiden. Dat gaat nu beter. In groep 6/7 staat de juf vaak bij de 

vuilnisbakken, zodat kinderen kunnen vragen waar hun afval hoort. In groep 7a kunnen ze 

nog wel een lesje over afval scheiden gebruiken. Artjan en Gabriëlle zullen dit aan de juf 

vragen. In groep 8a gaat het goed, maar soms kan er wat beter opgelet worden. In de 

plusgroep staat nog maar één vuilnisbak. Harald en Nathan vragen aan meester Egas of hier 

ook een bak voor gescheiden afval mag komen.   

 

6. Ideeën van jullie 

Johanna vertelt dat veel kinderen het leuk vinden als er tijdens de les spelletjes 

(coöperatieve werkvormen) worden gedaan. Dit kan nog vaker dan het nu gebeurt. Juf Stam 

zal dit bespreken. 

Harald wil graag de gangen wat leuker inrichten. De volgende keer gaan we het daar 

uitgebreid over hebben. 

Het zou leuk zijn als kinderen mee kunnen kiezen welk thema als volgende aan de beurt 

komt bij Schatgraven.  

De tablets en laptops worden niet in alle groepen overal voor gebruikt waar dat kan. Dit kan 

nog beter.   

 

7. Foto maken 

We maken een foto om op de website te zetten, zodat iedereen kan zien wie er in de 

leerlingenraad zitten.  

 

8. Sluiting 

Juf Stam bedankt iedereen.  


