
Verslag leerlingenraad 10 maart 2022 
 

Aanwezig:   (3BT) Jesse, Louis, Süleyman en Kato Leyzen, (4C) Emir, Perle, (4I) Emmerik, Ine, (5SV) Kamiel, Jutta, (5ST) Blake, 
Enora, (6L) Yagiz, Ayesha, (6R) Lester en Noor.  

 
1. Enkele afspraken: 

a. We komen om 12u30 naar de computerklas, komen binnen en wachten rustig rond de tafel.  
b. Daarna start de leerlingenraad.  
c. We proberen te eindigen ten laatste om kwart over 1. 

d. Kan je niet komen, spreek dan af met juf/meester wie je vervangt. 
 

2. Hoe zijn we verkozen? 
a. In alle klassen werden verkiezingen gehouden. Sommigen hebben hun kandidatuur moeten verdedigen in de 

klas.  Proficiat aan de verkozenen. 

b. Waarom zitten we in de leerlingenraad en wat willen we hier bereiken? 
 

3. Hoe gaan we werken? 
a. Een weekje vooraf krijgen jullie een uitnodiging. 
b. Na de vergadering krijgen jullie een verslag om in de klas toe te lichten. 

 
4. Gerealiseerde ideeën van de leerlingenraad in het verleden: 

a. Rommelmarkt 
b. Boekenhoek op speelplaats 
c. Het speeltuig op de grote speelplaats 

d. Meer activiteiten voor het goede doel 
e. De speelhuisjes 
f. Nieuwe basketringen 
g. …. 

 

5. Data volgende leerlingenraad donderdag: 
a. Maandag 28 maart 
b. Vrijdag 22 april  
c. Maandag 23 mei 
d. Maandag 20 juni 

 
6. Al enkele ideeën oplijsten, volgende  keer bespreken we dit: 

a. Licht in de toiletten grote speelplaats. Eén licht kapot in toiletten hal.  
b. Bib hal. Vaak heel rommelig. Graag meer zorg hiervoor. Bibbewakers? Evt. kast bij? 
c. Basketballen op de kleine speelplaats. Basketringen tegenover elkaar.  

d. Kleine speelplaats niks voor de groteren. We gaan iets bedenken. 
e. Gras speelweide slecht. Eens goed laten groeien. 
f. Kraantjes terug open. 
g. Dikker toiletpapier. 
h. Muziek op de speelplaats. 

i. Een zwembad 
j. Blauwe bakken: soms ruzie  
k. Stelten 
l. Meer strips in de klassen 4de lj 
m. Meer hoepels en springtouwen 

 
 
Volgende leerlingenraad:  maandag 28 maart 

 


