
 

 

 
 
 
 
 
 
Verslag van de leerlingenraad van 23 maart 2021 
Uit groep 8: Tess en Timon. Uit groep 7: Maud en Nathan. Uit groep 6: Tim en Liv. Uit groep 5: 
Livia en Thomas.  

Leiding: Tess en meester Henk. 
1. Meester Henk opent de laatste vergadering van de leerlingenraad in zijn aanwezigheid.  

Er staan nog een paar mooie dingen op stapel voor de komende tijd. 
a. Er is een nieuwe oplaadkar met nieuwe Chromebooks besteld. De bedoeling is dat de 

karren in de groepen 5 t/m 8 worden gezet. Zodat deze groepen de beschikking hebben 
over hun eigen Chromebooks. 

b. Voor de onderbouw zijn er 10 nieuwe iPad in gebruik genomen. 
c. Na de zomervakantie gaan we beginnen met een nieuwe methode voor wereldoriëntatie. 

De keuze is nog niet gemaakt. Er worden nu verschillende methodes uitgeprobeerd. 
d. In 2022 verwachten we dat de school wordt voorzien van nieuwe meubels. Samen met 

anderen scholen wordt nu uitgezocht welke meubels er gekocht worden.  
2. We bespreken het verslag van onze vorige bijeenkomst.  

e. In sommige groepen wordt het bewegen tijdens de les al heel goed opgepakt. In andere 
groepen kan daar nog wat meer aandacht aan worden gegeven, aldus de leerlingen. Een 
wandeling voor schooltijd, een buitenles, tussentijds een energizer helpt de leerlingen om 
bij de les te blijven. 

f. De nieuwe muziekmethode 123 Zing is erg leuk. Doordat we op dit moment vooral de 
aandacht op rekenen, taal en lezen hebben gehad en daarbij de toetsen die afgenomen 
moesten worden is in de afgelopen weken niet in alle groepen altijd tijd voor de muziekles 
geweest.   

g. Stand van zaken in de groepen na de tweede lockdown voor de school.  
De leerlingen geven allemaal aan dat ze veel liever op school les krijgen dan via Teams 
thuisonderwijs te krijgen. Thuis is er veel minder hulp. Op school krijg je meteen de uitleg 
die je nodig hebt. Het echte contact met de anderen werd ook heel erg gemist. Ook was 
het thuis soms erg druk doordat iedereen thuis werkte. Echt onderwijs van meester of juf is 
veel leuker.  

3. Afspraken voor het grote plein. Nu de hekken vanwege het Groene Plein zijn opgeschoven is 
het dringend nodig om een aantal afspraken te maken. De leerlingen van de leerlingenraad 
zullen dit ook met hun groep bespreken. Enkele ideeën zijn er al: 
h. Kunnen we om de twee of drie weken het plein omruilen zodat ook andere groepen op 

het grotere deel kunnen spelen. We hebben nu gescheiden pauzes met telkens twee 
groepen op het plein. Zo krijg je ook de kans om in het nieuwe deel te komen.  

i. Andermans hutten laten we heel. 
j. Geen takken of bladeren van struiken en bomen afbreken. 
k. Los hout blijft in de bostuin en gaat niet naar de tegels. 
l. Als een bal over het hek komt, dan gewoon omlopen om deze op te halen. 
m. Blijf binnen de hekken. 



 

 

n. Geen kuilen graven die onder het hek doorgaan. 
o. Niet gooien met takken, denk aan de veiligheid.  

4. Stel dat we nog extra geld nodig hebben om het plein echt goed af te maken, hoe komen we 
daar dan aan? De leerlingenraad heeft de volgende ideeën: 
p. Sponsors die bijvoorbeeld de paadjes sponseren.  
q. Actie op school organiseren als het weer kan. 
r. Materialen hergebruiken i.p.v. nieuw aan te schaffen. Bijvoorbeeld de oude tegels 

gebruiken voor het „theater“. 
s. Andere ideeën zijn van harte welkom.  

6. Onze ervaringen met Wereld in Getallen digitaal. (WIG 5) 
De leerlingen van de leerlingenraad zijn zeer positief over onze rekenmethode. De juf of 
meester kan meekijken hoe je de sommen maakt. Er wordt dan ook meteen gereageerd als 
iets niet goed wordt uitgerekend. De methode bepaalt of je verder kunt of dat je nog een 
keer herhaling nodig hebt. Je kunt goed zien hoe je de sommen maakt. De taken passen zich 
aan jouw niveau aan. Je rekent op f-niveau en s-niveau. Dat wordt duidelijk gevonden. De 
filmpjes met de uitleg zijn heel handig. Die kun je nog een keertje aanklikken.  

7. Rondvraag: Als het weer mag zouden we nog graag weer een spellencircuit op vrijdagmiddag 
hebben. Hopelijk dat het nog dit schooljaar mag.  

8. De volgende leerlingenraad is op dinsdag 1 juni.  
9. Meester Henk en Tess sluiten de vergadering. De afspraak is dat het verslag in de groep 

wordt voorgelezen en toegelicht door de leerlingen van de leerlingenraad. De regels voor op 
het plein worden met de groep besproken. Als er nieuwe regels bij gekomen dan worden die 
doorgegeven aan meester Floris of aan meester Henk.  

 
 


