
Notulen leerlingenraad maandag 21 september 2020 

Tijd Agendapunt Uitleg 
13.30-13.35 uur Wie wil er nog in de 

leerlingenraad blijven? 
We houden eigenlijk altijd 2 jaar aan, nu is 
het zo dat we door de scholensluiting en de 
wisseling tussen juf Marjolein en juf Manon 
niet een volledig jaar hebben gedraaid. 
Je mag er dit jaar nog in blijven, 
waarschijnlijk doen we volgend jaar weer 
nieuwe verkiezingen. 
 
De volgende kinderen blijven in de 
leerlingenraad: 
Groep 8, Bram 
Groep 7, Aya en Sylvie 
Groep 6, Noah en Amani 
 
Nieuw in de leerlingenraad: 
Groep 5, Nova en Tusem 
 
Saidy heeft ervoor gekozen dit schooljaar 
niet meer in de leerlingenraad te blijven. In 
groep 8 zal er dus een nieuw lid gekozen 
worden (al besproken met Lisanne). 
 
De volgende vergadering zullen we de rollen 
tussen de leden van de leerlingenraad 
verdelen.  

13.35-13.50 uur Bekijken wat er in de 
brievenbus van de 
leerlingenraad zit en dit 
bespreken met elkaar. 
 

Wat zit er in de leerlingenraadbrievenbus 
en wat kunnen we hier mee. Zijn er nog 
mailtjes in de mailbox gekomen? 
 
In de mailbox waren geen mailtjes 
binnengekomen.  
In de leerlingenraadbrievenbus waren wel 
veel briefjes gekomen. Samen hebben we 
gekeken welke ideeën haalbaar zijn en 
passen bij school.  
- Slaapfeestje --> leuk idee, maar dit is 
vooral voor groep 8 wanneer ze op kamp 
gaan. 
- Eindfeestje --> het zomerfeest (afgelopen 
jaar niet doorgegaan i.v.m. corona) 
- Meer gezelligheid, minder pestkoppen --> 
hier worden de KIVA lessen voor gegeven. 
- Pyjamadag, sporttenuedag --> deze 
moeten we opnieuw inplannen, deze kon 
niet doorgaan i.v.m. corona 



- Meer sporten --> Meester Deniz verzorgt 
sportactiviteiten tijdens de overblijf, 
Koningsspelen en sportdag konden 
afgelopen jaar niet doorgaan door corona. 

13.50- 14.10 uur Overblijfregels 
 

We bespreken de overblijfregels, wat 
vinden jullie ervan? Missen we nog iets? 
 
Alle leerlingen van de leerlingenraad hebben 
meegekeken naar de overblijfregels. Er 
waren geen aanvullingen en iedereen was 
het ermee eens dat het duidelijke en goede 
regels/afspraken zijn. 
Vrijdag 25-9 zullen alle leerlingen de regels 
presenteren aan de groepen.  
 

14.10-14.15 uur Overige bespreekpunten 
 

Is er nog iets dat besproken moet worden? 
 
Nee. 

 


