
 

 
 

Op de bank v.l.n.r.: Arwen, Chris O, Wess, Bas 
Op de grond: v.l.n.r.: Laura, Tim, Siem, Chris 
 



Arwen zit in groep 5a. Zij houdt van kleuren, knutselen, dansen en zingen. Ook 
de kinderen uit haar klas hebben op haar gestemd. Zij zou het leuk vinden als er 
een glijbaan en meer schommels op het achterplein komen. 
 
Chris O zit in groep 7a. Hij drumt bij DVS. Hij vindt het leuk om in de 
leerlingenraad te zitten omdat hem goed is uitgelegd wat het inhoudt. Het 
liefst ziet hij de pannakooi volgende week al op het schoolplein.  
 
Wess zit in groep 8b en zit op voetbal. Hij zit in de leerlingenraad omdat hij dat 
leuk vindt. Een glijbaan uit het raam zou hij prachtig vinden. 
 
Bas zit in groep 8a. Hij houdt van keepen en ook van gamen. Er is in de klas op 
hem gestemd om in de leerlingenraad te gaan. Ook hij vindt een glijbaan uit het 
raam gaaf. 
 
Laura zit in groep 6a. Zij houdt van tekenen en knutselen. De kinderen uit haar 
klas hebben haar gekozen als vertegenwoordiger in de leerlingenraad. Zij zou 
het fijn vinden als er een glijbaan uit het raam zou komen zodat je naar buiten 
kunt glijden bij brand.  
 
Tim zit in groep 5b. Hij houdt van basketbal. Ook hij had de meeste stemmen 
voor de leerlingenraad en hij zou het eveneens leuk vinden als er een glijbaan 
uit het raam kwam.  
 
Siem zit in groep 6b en zit op judo. In de klas is op hem gestemd omdat de 
kinderen hem aardig en misschien ook wel verstandig vinden. De pannakooi 
ziet hij graag snel komen.  
 
Chris zit in groep 7b. Hij houdt van voetbal en buiten spelen. Op de vraag 
waarom hij in de leerlingenraad antwoordt hij: Dan heb je geen werk in de klas. 
Een glijbaan uit het raam vindt hij een goed plan.  
 


