Verslag leerlingenraad.
Bijeenkomst: 18 september 2018
==================================================================================
We komen voor de eerste keer bij elkaar met de nieuwe leerlingenraad en beginnen daarom met
een voorstelrondje.
Jan, Floortje, Colin, Matthew, Fenne, Salina en Ishak vormen de nieuwe leerlingenraad.
Samen blikken we terug op het verslag van de vorige bijeenkomst.
Schoolplein dependance: de renovatie van dit schoolplein zal in kleine stapjes gebeuren. Voor het
einde van 2018 zal de eerste vernieuwing te zien zijn. Daarna volgen er telkens weer vernieuwingen,
totdat het plein er weer helemaal naar wens uitziet.
Toiletten hoofdgebouw: nu gaan wel alle kinderen van de klas naar de toiletgroep die bij hun klas
hoort. Toiletten blijven hierdoor schoner. De allerkleinsten vergissen zich soms nog wel eens naar
welke wc ze moeten gaan.
Kanjer: Nu worden de lessen wel iedere week gegeven. In sommige groepen 1 keer per week in
andere groepen wel 2 of 3 keer.
Meneer Joop geeft aan dat alle kinderen, maar zeker de kinderen van de leerlingenraad, het bij hun
leerkracht moeten aangeven dat er vervelende dingen gebeuren, als de leerkracht niets daarvan
weet.
Nieuwe borden op school: in oktober worden er weer 3 schoolborden vervangen. De duidelijkheid
van een aantal borden laat te wensen over. Deze borden worden vervangen.
TSO: bij de kinderen vragen we na of ze tijdens de TSO voldoende hulp krijgen van de
overblijfkrachten als er iets aan de hand is. De kinderen geven aan dat ze een beroep kunnen doen
op de overblijfkrachten.
Pesten: Dat gebeurt op iedere school. Het is wel belangrijk dat de leerkrachten er werk van maken.
Dat doen de leerkrachten ook op onze school geven de kinderen aan. Dat gebeurt zowel bij de
Kanjerlessen als bij echte pestproblemen. Fijn om te horen dat de kinderen echt hulp ervaren als er
sprake is van pesten.
Enkele kinderen brengen onderwerpen ter sprake vanuit hun groep:
Floortje:
Wensen voor het schoolplein op de dependance:
- graag aanvulling van het buitenspeelgoed
- een tweede goaltje
- hekje om het voetbalveld
- kunstgras
- verstopplekken
- sponsoractie voor het schoolplein
- basketbalpaal
- schommels
Matthew:
Op het voetbalveldje wordt wel eens te ruw gespeeld. Vraag aan de leerkrachten om dat goed in het
oog te houden.
Jan:
Fietsenhok: als de fietsen goed worden weggezet in de fietsenstalling dan passen alle fietsen er

zeker in. Op dependance zitten namelijk minder kinderen dan vorig schooljaar en de grote
boomstam zorgt voor extra parkeerplaatsen.
Fenne:
Pesten: daarmee krijgt ze wel eens te maken. Kinderen melden pestgedrag bij de leerkrachten. Toch
houdt het pesten dan niet altijd op. In zulk soort gevallen wil meneer Joop graag op de hoogte
gebracht worden.
Ishak:
Op de dependance willen we graag dat iedere groep zijn eigen voetbaldag krijgt. Dan krijgt iedereen
een keer de kans om leuk te voetballen.
Toiletten: Hoewel de toiletten elke dag worden schoongemaakt zijn ze soms toch wel eens vies. Dat
doen kinderen expres. Vraag of we dat allemaal goed in de gaten willen houden.
Als de leerkrachten de klas uit zijn, zijn er vaak kinderen die zich niet meer goed weten te gedragen.
Veel kinderen vinden dat hinderlijk.

