
 

Vergadering Agenda leerlingenraad 

Datum:  25 juni 2018 

Tijd:  12.45 uur 

Locatie:  ‘t Kampke 

Voorzitter:  Hidde Bonnes 

Notulist:  Sanne Blokhuis 

 
Mijn school……Jouw school……onze onderwijsgemeenschap! 

 
 

 Agendapunt Voorstel / bijlage Doel 

1.  Opening  
 

  

2.  Mededelingen   

3.  Notulen vorige 
vergadering 

Speeltoestel 
Buitenspeelmateriaal hoe gaat het? 
Moestuintjes 

 

4.  Punten groep 5/6   

5.  Punten groep 7/8   

6.  Evaluatie 
kwaliteitsonderzoek 

Conclusies en actiepunten 
kwaliteitsonderzoek. 
+ ontdekkend leren 
+ onderlinge samenwerking  
+ Actieve houding leerlingen 
+ Mede-eigenaar leerlingen 
+ Sfeer en veiligheid 
 
*Regels duidelijk naleven (beweegwijs) 
*doelen kringgesprekken 
*Bij elkaar kijken 
*Meer overlegmomenten team 

 

7.  Picknick einde schooljaar   
 
 
 

8.  Afspreken volgende 
vergadering  

Maandag 16 juli 

 Herverkiezingen  
 

 

9.  Rondvraag   

10.  Sluiting Volgende leerlingenraad maandag 16 juli  
 

 

 
  



Notulen vergadering leerlingenraad 25 juni 
 

 
1. Opening 

Juf Laure opent de vergadering en heet de leerlingen welkom. We bekijken de 
agendapunten. Zijn er verder nog punten voor de agenda.  
 

2. Mededelingen 
- 
 

3. Notulen vorige vergadering 
Het speeltoestel moet natuurlijk worden, maar met klim mogelijkheden 

Er wordt nog niet erg zorgvuldig omgesprongen met het buitenspeelmateriaal, het 

controleer systeem werk niet. Voorstel is om een pot van €100,- te maken. Als er iets bewust 

kapot gemaakt wordt of kapot is maar niet gemeld wordt dit betaald worden uit die pot. Het 

geld dat aan het einde van het schooljaar over is, mag de leerlingenraad besteden voor iets 

leuks voor school.  

 

4. Punten groep 5-6 
Wanneer gaan we het voetbalveld aan de voorkant gebruiken? Het voorstel van de kinderen 
is om één pauze twee kinderen één uit 7-8 en één uit 5-6 te laten surveilleren. Juf Laure gaat 
dit bespreken met het team.  
   

5. Punten groep 7-8 
Andere kinderen reageren heel boos als je in hun speelzone komt. 
  

6. Evaluatie kwaliteitsonderzoek 

Conclusies(+) en actiepunten(*) kwaliteitsonderzoek. 

+ ontdekkend leren 
+ onderlinge samenwerking  

+ Actieve houding leerlingen 

+ Mede-eigenaar leerlingen 

+ Sfeer en veiligheid 

*Regels duidelijk naleven (beweegwijs) 

*doelen kringgesprekken 

*Bij elkaar kijken 
*Meer overlegmomenten team 

7. Picknick einde schooljaar 

Aan het einde van het schooljaar wordt er in het kader van de gewoonte ‘houd de zaag 

scherp’ een picknick georganiseerd. De leerlingenraad gaat zorgen voor de opvang van de 

ouders en hen indien nodig naar de picknick locatie brengen. Ruben is deze middag vrij maar 

komt terug om te helpen.  

 

8. Afspreken volgende vergadering 

Navragen bij de OV over geld voor de speelplek 

De pot van €100,- hoe gaan wij dit inrichten en introduceren? 

Hoe gaan wij het voetbalveld gebruiken? 

Herverkiezingen leerlingenraad 



9. Rondvraag 

Geen punten voor de rondvraag 

 

10. Sluiting 

Juf Laure bedankt de kinderen. De volgende leerlingenraad zal 16 juli 2018 zijn.  


