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Notulen Leerlingenraad  
 
Datum:  25-09-2020 
Tijd:   14.30 – 15.15 uur 
Locatie:  Groep 3 
Voorzitter: Juf Sharon 
Notulist:  Juf Sharon 
 
Leden: Maud, Raf, Maja, Jax, Isa, Floris, Guusje en Zoë. 
 

Tijd Omschrijving Inhoud Verslag 
14.30 uur 1. Opening Informeren - Juf Sharon heet iedereen welkom. 
14.35 uur 2. Mededelingen juf Sharon 

 
Informeren  - Juf Sharon legt uit wat de bedoeling is van de 

vergadering. 
14.40 uur 3. Voorstelrondje Waarom zit je in de leerlingenraad? - De leerlingen in de leerlingenraad stellen zichzelf voor 

aan iedereen die aanwezig zijn. 
14.50 uur 4. In de klas Hoe gaat het? 

 
- Isa: Het is gezellig in de klas. Ze hebben een goeie start 

gemaakt. Alleen er wordt nog best veel gepraat in de 
klas. De meester moet dan lang wachten. 

- Maud: We hebben een fijne start gemaakt. 
- Maja: Het was een fijne start. 
- Jax: Sluit bij Maja aan. 
- Raf: Er zijn soms conflicten in de klas. Verder een fijne 

start gemaakt. 
- Zoë: Ze hebben een fijne start gemaakt. Het is gezellig in 

de klas en daarom wordt er zoveel gepraat. De meester 
moet vaak wachten voordat het stil is. 

- Floris sluit zich bij Zoë en Isa aan. 
- Guusje: Sluit zich ook bij Isa aan. 
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15.00 uur 5. Doelstelling bepalen Wat is ons doel? - Verbeteringen maken  
- Leuker maken 
- De kinderen in de school blij maken, zodat ze plezier 

hebben 
- Dat kinderen met heel veel plezier naar school gaan 
- Dat de kinderen zich veilig voelen in de klas 
- Nieuwe dingen leren à goed les krijgen 
- Dat kinderen extra hulp krijgen als ze dit nodig hebben. 

15.05 uur 6. Rollen kiezen Plannen maken Zie planning op pag. 2 
Maud heeft ervoor kozen om alleen te kijken en te luisteren. 

15.10 uur 7. Vergaderschema Wanneer gaan we vergaderen? Het schema besproken wat doet een voorzitter en wat doet een 
notulist. 

15.11 uur 8. Nieuwe leerlingenraad Hoe wordt de nieuwe leerlingenraad 
voorgesteld? 

De nieuwe leerlingenraad gaan een filmpje maken. Op 29 
september 2020 na schooltijd om 15.30 uur. Juf Sharon filmt het 
met een chromebook. Er wordt ook een groepsfoto gemaakt van 
de leerlingenraad. De foto en het filmpje zullen op social schools 
en op de website van de school geplaats worden. 
De leerlingen vragen bij de ouders na of zij op de website mogen 
staan vanwege de privéwet.   

15.12 uur 9. Rondvraag Korte vragen en/of opmerkingen  Isa: Kunnen wij ervoor zorgen dat wij als school het plastic gaan 
scheiden? Het wordt in de volgende vergadering over 
gediscussieerd. Er zal een voorstel gemaakt gaan worden.  
Zoë: Dezelfde vraag als Isa. 
Floris: Voorstel om het verkeer voor de school veilig te maken. 
Auto’s rijden daar hard en er staan te veel auto’s. Het is een 
onveilige situatie. Alle leerlingen in de leerlingenraad willen hier 
ook in de volgende vergadering over hebben. 

15.15 uur 10. Afsluiting  De leerlingen vonden het een fijne vergadering. De notulen zullen 
de leerlingen goed doorlezen en agendapunten doorgeven aan 
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de volgende voorzitter. De voorzitter zal een agenda maken voor 
de volgende vergadering.  

 
 
 
 
 
 
 
Planning Leerlingenraad 

Datum Voorzitter Notulist 
30-10-2020 Isa Floris 
27-11-2020 Jax Guusje 
22-01-2021 Raf Maja 
26-02-2021 Zoë Floris 
26-03-2021 Guusje Raf (Isa helpt met het 

notuleren) 
30-04-2021 Floris Jax 
28-05-2021 Isa Guusje 
25-06-2021 Zoë Maja 

 


