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Notulen leerlingenraad 

woensdag 12-12 – 11:30-12:15 

Kantoor meester Martijn 

1. Welkom door meester Martijn 

Luca is helaas ziek. Rowen en Michel zijn aanwezig.  

2. Sfeer | Algemeen 

De sfeer op school is erg goed. Kinderen zijn lief voor elkaar en luisteren goed.  

3. Camerabewaking 

Meester Martijn vertelt dat er een offerte wordt opgemaakt voor camerabewaking en 

verbetering van het alarmsysteem. Dat moet voorkomen dat er vandalisme plaatsvindt op 

het plein.  

4. Toiletten | Nieuwe materialen 

Er zijn nieuwe – duurzame – materialen voor de toiletten besteld. Nieuwe wc-rolhouders, 

zeep- en geurdispensers. Ook speciale prullenbakjes voor de meisjes van groep 7-8. Die 

materialen worden in het nieuwe opgehangen. Het is belangrijk dat kinderen 

verantwoordelijk omgaan met die spullen omdat het veel geld kost.  

5. De speelplaats 

De leden van de LLR zijn erg enthousiast over het plan voor de speelplaats. Ze willen vooral 

graag weten wanneer het plan gerealiseerd gaat worden. Dat hangt af van het bij elkaar te 

sparen bedrag 

Er is een nieuwe (straat)voetbal aangeschaft voor in de voetbalkooi. Die bal mag alleen in de 

kooi met de groep die  op het schema staat om te voetballen.  

6. Evaluatie Sint en surprise 

De sintviering en surprises waren heel erg leuk. De kinderen hebben prachtige surprises 

gemaakt. Alle kinderen waren blij met hun cadeautjes.  

7. Kerstviering verwachtingen 

Michel verwacht een leuke kerstviering die vooral gezellig is. Rowen kan zich er nog geen 

voorstelling van maken en wil het graag ervaren.  

8. Winterfair 

De leden zijn erg enthousiast over de winterfair en hopen dat er veel geld opgehaald wordt. 

In groep 6/7 hebben de leerlingen een bedrag voorspeld.  

9. Het schoolrapport 

In het voorjaar meet meester Martijn de kwaliteit van onderwijs en de tevredenheid van 

ouders, leerlingen en meester en juffen. Dan weet hij wat goed gaat en waar nog aan 

gewerkt moet worden. De leerlingenraad laat alle kinderen een schoolrapport invullen. Op 

het schoolrapport kunnen kinderen school een beoordeling geven en tips en tops delen. De 
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leerlingenraad analyseert die gegevens en presenteert dat aan de meesters en juffen tijdens 

een vergadering. De leden vinden het nog spannend, maar gaan deze uitdaging graag aan.  

10. De digitale schoolkrant 

Het groep 7/8 initiatief ‘de digitale schoolkrant’ wordt uitgevoerd. Het eerste thema is 

winterwonderland en de krant verschijnt eind februari. Het is de bedoeling dat elke groep 2 

A4-tjes aanlevert rondom het thema. Een groep krijgt elke editie de eer de voorpagina te 

ontwerpen. Groep 7/8 doet dat voor de eerste editie. De schoolkrant verschijnt elke 2 

maanden via mail en op de website. De volledige verantwoordelijkheid ligt bij de leerlingen! 

Meesters en juffen helpen alleen.  

De leden willen een prijsvraag uitschrijven voor een originele naam. De prijs is een spekkoek 

van meester Martijn.  

11. Afsluiting 

Tijdens de volgende vergadering spreken we over de nieuwe wereldoriëntatiemethode.  


