
Notulen  leerlingenraadvergadering 

Aanwezig: 

 7 

 Loïs Wemmers 
 Levi de Vries 

 7/8 

 Julia Breedveld (groep 8) 
 Jonathan Nugteren (groep 7) 

 8 

 Anthony Kok 

 Jefta de Vries 

 FG 

 Nathan 
 Manuela 

 EF 

 Leonard Stok 
 Paco Bollaard 

 

1. Welkom. De voorzitter heet iedereen welkom. 

2. Taken verdelen 

1. Voorzitter: Levi 

2. Secretaris: Jonathan 

3. Algemeen eerste adjunct: Jefta 

4. Algemeen tweede adjunct: Anthony 

3. Brieven uit de ideeënbus.  
We bespreken de briefjes uit de ideeën-bus. 

1. Leukere lessen. Goed idee. Dan luister je beter. 

2. Sommige kinderen hebben last van de bel in de klas. De leerkrachten mogen 
kiezen of de bel uit mag. Ze moeten het wel regelen in overleg met de kinderen. 



3. De kapstokken verder uit elkaar. We begrijpen de vraag wel.  Maar: waarom 
zou je ze verder uit elkaar halen? Je kan de school toch niet volhangen met 
kapstokken? Het is wel lastig, maar het is maar een kort moment voor de dag. 
Het vervangen gaat ook veel kosten. Als je je misschien zorgen voor je 
luizencape, let er dan gewoon goed op. Schoonmakers mogen de luizencapes 
niet op een andere plek hangen. 

4. Ideeën van jullie 

1. De pannakooi vervangen. We geven alleen de tips voor als de kooi aan 
vervanging toe is, anders wordt het allemaal veel te duur. 

1. Gras en groter. 

2. In Benschop hadden ze een mooie pannakooi. (Vier doelen >> 
Kom je sneller aan de beurt. Hoger en met een net eroverheen.) 

3. Hij kan ook wel wat verder naar achter. 

4. Een nieuwe kleur zou misschien wel leuk zijn, maar dat voegt 
niet zoveel toe. 

2. Gang mooier maken. Meester Van Rossem vraagt die aan de juffen en 
meesters. 

3. De kinderen willen mee kiezen met het thema van schatgraven. Dat lijkt wel 
een goed idee, maar we moeten er wel nog een keer goed over nadenken. 

4. Schoolplein en veiligheid. Hoe gaat dat? Hier willen we ook nog een keer 
goed over nadenken. 

5. Foto maken 

1. We hebben een foto gemaakt om op de website te zetten, zodat iedereen 
kan zien wie er in de leerlingenraad zitten. 

 

7. Sluiting 


