
 
 

 

Vergaderverslag bovenbouw  

 

datum  06-10-2017 

Plaats  Teamkamer 

Soort verg.  leerlingenraad 

Aanwezigheid    

 

Sana x  Baran x  Shayron x  Walid x 

Jaymison x  Dylana x  Ahmet x  Maimuna x 

Leonita x  Serginho x  Nisa x  Oli x 

 

Verslag 

Opening en Welkom: 

Juf Rebecca opent de vergadering met een korte uitleg over wat de leerlingenraad 

eigenlijk inhoud. En wat word er van je verwacht als je in de leerlingenraad zit.  

Daarna stelden alle kinderen zich kort voor aan elkaar en vertelden hoe het gaat in 

de klassen. 

 

Mededelingen van juf Rebecca 

De leerlingenraad komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar voor een vergadering.  

Een week voor de vergadering word de agenda verstuurd naar je juf of meester, 

dan kan je met je klas voorbereiden wat er de volgende vergadering besproken 

word. 

 

Onderwerp vanuit school 

Hoe gaan we ervoor zorgen dat 200 kinderen met ideeën kunnen 

komen/meedenken over de graffiti tekening die op de basketbal muur gaat komen. 
 

Na verschillende ideeën uitgewisseld te hebben zijn we tot het volgende idee gekomen; 

Iedere klas gaat klassikaal een tekening maken die op een groot schildersdoek 

gepresenteerd word. De tien tekeningen worden aan de kunstenaar gegeven, met de 

vraag/opdracht om van die tien tekeningen één geheel  voor op de muur te maken. 

 

Voordat het echt zover is dat de tekening er gaat komen zal het voorjaar zijn, dus is er lekker 

veel tijd om met een goed plan te komen. De juffen en meester mogen mee gaan denken 

over het thema 

 

Uitspraken voor de nieuwe folder 

Juf Rebecca verteld dat er een nieuwe folder gemaakt gaat worden van 

basisschool Atalanta en dat de bedoeling is dat daar een paar mooie uitspraken 

van kinderen in komen. Hieronder de uitspraken die de kinderen bedacht hadden. 

*Als je in de lln. Raad zit ben je eigenlijk de minister van de school. 

* Op Atalanta geven we om elkaar en word er weinig gepest 

* Op deze school is iedereen zo vrij als een vlinder 



* Worden veel grapjes gemaakt 

* Atalanta is de gezelligste school van Eindhoven 

* Je start op Atalanta als een rups en vliegt als een vlinder naar de middelbare 

* Op Atalanta zorgen we voor elkaar 

* Atalanta is een grote familie 

* Atalanta is bijzonder omdat de hele wereld op 1 school zit 

* 

 

 

 

 

 

Datum actielijst Gedaan? 

7-10-2016 Agenda bespreken met de klas → iedere vergadering  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Datum Afsprakenlijst 

24-01-2017 Juf Rebecca zal het aanschaffen van een basketbal en 

badmintonrackets bespreken met de overblijf ouders. 

24-01-2017 Juf Rebecca vraagt aan juf Saskia om samen met groep 8 weer 

aandacht te hebben voor het pesten in de groep. 

24-01-2017 Juf Rebecca neemt contact op met Arjan van de bibliotheek over 

nieuwe boeken. 

24-01-2017 Juf Rebecca gaat onderzoeken welke hobby’s hebben en bij welke 

clubjes ze zitten. 

2-12-2016 Juf Rebecca gaat samen met de leerkrachten bekijken of er 

technieklessen gegeven kunnen worden 

2-12-2016 Juf Rebecca gaat samen met de leerkrachten bekijken of iedere groep 

hun eigen panna-kooi regels mogen maken 

2-12-2016 Juf Rebecca gaat proberen om een keertje een gamemiddag te 

organiseren 

7-10-2016 Juf Rebecca vraagt aan meester Henk om plaatjes op te hangen op 

de toiletten van groep 5 en 6A. 

Juf Rebecca vraagt aan de juffen van groepen 6B en 4 of ze een 

plaatje voor de deuren van het toilet willen maken. 

7-10-2016 juf Rebecca overleg met de overblijfouders of de speelzaal weer open 

mag tijdens de pauze 

7-10-2016 Juf Rebecca zoekt uit hoe oud de methode van verkeer en van 

geschiedenis is 

7-10-2016 Juf Rebecca kijkt naar een oplossing voor de steentjes op de 

speelplaats en hoe er meer kleur kan komen. 

 

 notulant Monique 



 

 


