
 

Verslag online leerlingenraad 

 

Dinsdag 3 november 2020 

Aanwezig: Edie, Roan, Hidde, Kay, Fien, Guus, Lotte, Jayden 

Tijd: 13.00uur- 14.15uur 

 

1. Opening  

Welkom door Jayden en opening van deze vergadering. 

 

2. Mededelingen 

Sint en Kerst worden gevierd ondanks de coronatijd: anders maar zeker gezellig! 

Jayden: gaan we wel lootjes doen? Zeker! 

 

3. Rondje vanuit de groepen  

Niet van alle groepen hebben we punten. 

Groep 1-2: Fien en Guus gaan hier voortaan naar toe om te horen wat vragen zijn. 

Groep 3: Edie en Roan 

Groep 4: Jayden en Lotte afwisselen met Hidde en Kay  

 

              Groep 5;  zonnescherm, kapstokken, airco, electrische puntenslijper, chromebooks, discobal 

              grote hal 

              Groep 6/7: linkerhandmuizen, stiften, langer pauzes, schommels, sportdagen, nieuwe tafels 

              Groep 8: creatieve middagen, talenten van kinderen inzetten binnen school, fancy fair,   

              hogere kapstokken 

              Samen bekijken we wat er nu op de bordjes staat.We zien veel dingen staan die soms 

              onmogelijk zijn. We bespreken hoe er vooraf aan de leerlingenraad in de groep tijd genomen  

              mag worden om samen te bekijken welke vragen/dingen echt mee kunnen naar de 

              leerlingenraad. Niet alleen de dingen opnoemen, weten wat er bedoeld wordt, waarom is het  

              belangrijk, wat zou er nodig zijn, hoe zou het kunnen. Eén of twee dingen meenemen vanuit  

              de groep. Wat wordt er beter anders door op Veldzijde? 

              In de leerlingenraad kan dan worden bekeken wat er op gepakt kan worden als actie.  

              Dit wordt dan weer meegenomen naar de groepen. 

 

4. Nieuw deel schoolbuurtplein 

• We vinden het erg mooi en gezellig worden. Wadi is heel leuk. Wat mogen we ermee doen? 

Fijn dat we nog meer en anders kunnen gaan spelen.  

Het nieuwe deel zal in het voorjaar worden “geopend”. Komt later nog weer terug op de 

agenda. 



 

2 van 2 

Het idee van Jayden/Lotte wordt besproken dat de kinderen zelf kunnen meewerken in het 

netjes houden en ervoor zorgen dat iedereen er goed mee omgaat. Goed opletten en wijzen 

op afspraken. Wordt er niet geluisterd dan naar de pleinwacht. 

Tuinkasje: over nadenken in de groepen hoe elke groep hier mee kan werken. Ook het 

verzorgen van de fruitbomen, struiken. Het planten/stekken van plantjes en deze in potten 

doen. Zaadjes opkweken. Afval opruimen. Een ton voor regenwater..ton voor compost.. Of 

juist ander werk in de kas doen, bijv. iets van techniek? Er komen al veel ideeën!   

Actie: in groepen er samen over gaan praten en opschrijven  hoe elke groep denkt dat wij met 

het tuin gedeelte kunnen gaan werken. 

Vraag: buiten is het mooi groen..kan het in de groep ook  groener? 

Mooie vraag om mee te nemen naar juf/meester en de groep. 

 

5. Inrichting grote hal 

• Juf Brigitta vertelt kort wat de bedoeling is voor het herinrichten van de grote hal: een mooi 

leerplein met fijne werkplekken dat veranderd kan worden en ook verschoven voor als we bij 

elkaar komen voor vieren, talentenmiddagen enz.Er komt ook een bieb op school: een 

gedeelte in de hal voor leesboeken waar je echt boeken gaat lenen net zoals in de bieb. Waar 

je gezellig even kunt zitten om te lezen . Groep 7 gaat helpen bij het uitlenen. Er komen 

boeken van school en boeken van de bieb. We kunnen kasten en bakken kopen van de bieb in 

Oldenzaal.  

Samen komt de leerlingenraad erop dat het een plein moet zijn waar je ook rustig kunt 

werken, misschien een time-outplek, tafels in verschillende hoogtes, dingen kunt 

onderzoeken, samenwerken. Dat iedereen zich aan afspraken houdt zodat het netjes en stil 

kan zijn. Dat er in elke groep moet worden afgesproken hoe wij rustig kunnen werken en er 

geen lawaai van de gangen is. Kan er op de verschillende plekken bordje komen wat je er 

kunt doen en hoe je dat moet doen> goed idee! 

 

                Acties:  de leerlingen raad gaat een moodbord maken net zoals de juffen en meesters  

               dat hebben gedaan voor de nieuwe plannen. Wat vind je belangrijk, fijn om in het  

               leerplein te zien. Daarna wordt het moodbord in elke groep besproken en aangevuld  

               als er andere ideeën zijn. Juf Maike en juf Brigitta hebben een overleg met  

               degene die een ontwerp gaan maken.Jayden> moodbord naar juf Maike                                              

 

6. Rondvraag 

Kay heeft verteld dat zijn moeder heel veel aardbeistekjes heeft! 

 

7. Sluiting 

               Volgende vergadering: maandag 11 januari 13.30uur met degene die juf Brigitta komt vervangen. 


