
Verslag Leerlingenraad 18 oktober 2019 

Het eerste overleg van dit schooljaar is een week verplaatst door de boekenmarkt. 

Uit groep 5, groep 6/7 en groep 7/8 zijn ieder twee leerlingen verkozen. Deze zes leerlingen vormen 

samen de leerlingenraad. Hieronder een kort verslag van de eerste bijeenkomst. 

 

Punten vanuit de Directie 

Kennismakingsgesprek 

- Een kind kan beter over zichzelf vertellen 

- Moeilijk om te zeggen van jezelf waar je goed in bent 

- Leuk dat je er zelf bij mag zijn, je mening kan uiten. Stem van het kind ook gehoord.  

- Tip:  Genoeg tijd inplannen, kinderen hebben genoeg te vertellen 

- Tip: juf kan helpen met zeggen waar je goed in bent.  

Algemene conclusie is dat de aanwezigheid van de leerling bij het gesprek een grote meerwaarde 

heeft. Volgend jaar graag weer kennismakingsgespreken met het kind erbij.  

 

Close reading 

Nieuwsbegrip is saai! 

Liever close reading (vooral het knutselen was leuk!) 

Juf heeft Kahoot ingezet, was heel leuk.  

Algemene conclusie is dat Nieuwsbegrip niet altijd even uitdagend is. De eerste kennismaking met 

close reading was in groep 5 wat saai gevonden, groep 6/7 en 7/8 waren heel enthousiast.  

Kunst. Cultuur, Techniek en wetenschap 

- Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk dat we dit gaan doen. 

We spreken af dat we de volgende leerlingraad gebruiken om de eerste ervaringen te evalueren. De 

leerlingvertegenwoordigers zullen hiervoor input ophalen vanuit de groep.  

 

Punten vanuit de groepen 

WC’s van groep 5 en 6/7 zijn vies.  

 - Bordjes ophangen? 

 - Meisjes WC geen zeep, dit weer aanvullen.  

 

Pesten 

- Er wordt nog regelmatig gepest. 

- We vinden dat kinderen beter met elkaar moeten omgaan 

- Belangrijk dat kinderen hulp vragen bij de leerkracht.  

- Vaker in de klas praten over de thuissituatie. Het helpt om het van elkaar te weten.  

- Juffen zijn betrouwbaar, je kan ze bijna alles zeggen. Ze moeten duidelijker maken dat je ze het kan 

vertellen als je ergens mee zit.  

- Er wordt ook vaak heel goed voor elkaar gezorgd! 

- Als er iets is, bijvoorbeeld je valt op het plein, zijn er altijd kinderen (ook uit andere klassen) die je 

meteen helpen.  

 

 



 


