Verslag leerlingenraad 22-11-2018
Aanwezig:
Groep 5: Corianne van de Krol
Groep 6: Dion Lokhorst
Groep 7: Rick v. Veldhuizen
Groep 7-8: Norah v. Dijk
Groep 8: Eva Morren
Meester Hofman en juf Bertine

Sennah Visser (vervanging voor Rutger Overeem)
Mattias Badak
Mila v. Welie
Joas Jansen
Maaike Palsgraaf

1. Welkom
2. Kennis maken
De kinderen stellen zich aan elkaar voor en vertellen hoe de verkiezing voor de
leerlingenraad in de groepen is gegaan. Ook vertellen zij waarom zij graag in de
leerlingenraad willen.
3. Leerlingenraad
We nemen samen het formulier door van de leerlingenraad en bespreken samen het doel
van de leerlingenraad.
In de bijeenkomsten zullen we verschillende onderwerpen bespreken. Meester Hofman
neemt de punten mee naar het management team en zal het daar bespreken. Hiervan zal
een terugkoppeling komen naar de leerlingenraad.
4. Agendapunten verzamelen en vaststellen agenda
De kinderen dragen punten aan voor de vergadering van vandaag. Er worden veel punten
aangedragen door de leerlingen. Daarom maken we een keuze met elkaar.
De volgende punten worden besproken:
Schoolfruit
Door de leerlingen wordt opgemerkt dat ze vorig jaar niet tevreden waren over het
schoolfruit wat ze kregen. Het was te weinig en vaak zaten er fruitsoorten tussen die
onbekend waren of niet lekker.
Meester Hofman vertelt dat we dit jaar niet meedoen aan het schoolfruit project omdat ook
de leerkrachten er niet tevreden over waren. We houden wel de drie fruitdagen (woensdag,
donderdag en vrijdag) aan om gezonde tussendoortjes te stimuleren.
Er wordt gevraagd of we ook iets zeggen tegen leerlingen die geen fruit meenemen op de
fruitdagen.
Antwoord: we proberen daar wel aandacht voor te hebben in de groepen, maar wij kunnen
het niet verplichten. Dit is ook de verantwoordelijkheid van ouders wat zij in de tassen van
hun kinderen stoppen.
Schoolplein
De kinderen willen graag weten hoever het met de schoolpleinplannen is en wanneer het
gaat veranderen.
Antwoord: De schoolpleincommissie heeft gisteren net de definitieve tekening ontvangen
van het plein en deze laten we aan de kinderen zien.

Koningin Wilhelmina School | Van den Berglaan 12 | 3781 GG Voorthuizen | 0342 473 052 | www.kwsvoorthuizen.nl

Er komt meer groen op het plein, meer plekjes voor kinderen om even te zitten en er worden
een aantal schaduwplekken gecreëerd.
Kinderen vinden het er leuk uitzien. Mooi dat het groener wordt en het ziet er rustgevend
uit.
Er is van de kinderen nog een wens voor een tafeltennistafel. Als er geld over is gaan we
kijken of dit nog te realiseren is.
De kinderen vragen of de lijn tussen het kleine en het grote plein duidelijker aangegeven kan
worden. Deze is in de loop van de tijd vervaagd. Dit neemt meester Hofman mee in de
plannen rondom het plein.
Daarnaast is er een wens voor een klok op het schoolplein.
5. De volgende onderwerpen werden ook benoemd en zullen meegenomen worden naar een
van de volgende vergaderingen:
o Filternet computers
o Techniek
o Pleinwacht
o EHBO voor groep 8
o Gymlessen
o Chillruimte
o Schoolbel niet overal goed te horen.
o Onrust op de gang
6. Datum volgende leerlingenraad
10 januari om 13.15 uur
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