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Verslag leerlingenraad dinsdag 09-09-2020 
 
Aanwezig: Thije (7 > 6), Julia (7 > 6), Twan (6 > 5), Amy (6 > 5), Veerle (8 > 7), Benthe (8 > 
  7), meester Kroes 
Afwezig: - 
Locatie:  Kantoor meester Kroes 
Tijd:   13.15u-14.15u 
 
 

1. Opening 
Vandaag start de lln.raad voor het eerst in 7 maanden weer op. De laatste vergadering was 
op 10 feb. en daarna is de lln.raad uitgevallen vanwege de coronacrisis. Omdat het 
schooljaar 2019-2020 zo abrupt eindigde, is besloten om de eerste vergadering van het 
schooljaar 2020-2021 nog te doen in de oude samenstelling – de schoolverlaters (Roos en 
Marit). Er is geen agenda van te voren gestuurd. De bespreekpunten volgen a.d.h.v. de 
voorgaande verslagen. 
 

2. Terugblik schoolsluiting 
Iedereen kijkt op een andere manier terug naar de periode waarin de school dicht was 
vanwege de coronacrisis. Voor de een was het een feest om thuis te mogen werken, voor de 
ander was het helemaal geen feest. Iedereen is in ieder geval weer blij op school te zijn. 
 

3. Nieuwe lln.raad 2020-2021 
De huidige lln.raad gaat in de klas vertellen over het hoe en het wat van de lln.raad. 
Aansluitend worden er verkiezingen georganiseerd. Uiterlijk vrij 09-10 zijn de nieuwe namen 
van de lln.raad 2020-2021 bekend van alle groepen. Dit geldt voor groep 5, 6 en 8. Groep 7 
heeft vorig jaar gestemd en daar zijn de nieuwe lln. al van bekend, nl. Milano en Ilana. De 
mappen worden overgedragen aan de lln.raad.  
 

4. Bezoek 
Op di 22 sept. krijgt de school een bezoek van een meneer en een mevrouw die graag met 
de lln.raad in gesprek willen. Als school willen we graag weten hoe we ervoor staan met 
alles. Het is de bedoeling dat je eerlijk antwoord geeft, maar als dingen soms langer duren 
om bijv. te maken, dat je dit ook meldt.  
 

5. Wat heeft de lln.raad bereikt in 2019-2020 ? 
-Er is actie gevoerd voor een beter toiletgebruik. Er zijn wc-regels (posters) in alle wc’s 
gekomen. De lln.raad heeft dit ook in de klassen gemeld. 
-Er is actie gevoerd voor een schoner schoolplein. Hiervoor zijn ook plakkaten/posters 
gemaakt die in de school ophangen.  
-Er is een bordje gemaakt over het roken bij de ingang van school. 



 
Voor zowel het schonere schoolplein als een beter toiletgebruik geldt dat de lln.raad de 
klassen rond is geweest, zodat het niet alleen bij plakkaten/posters bleef. 
 

6. Rondvraag 
Thije:  Gaan activiteiten als kerst en Sinterklaas door ? Voor alle activiteiten geldt dat ze 
 door kunnen gaan alleen mogen er geen grote groepen ouders bij. Wel bijv. 4  
 hulpouders, maar geen 30. 
 
Julia: Waar worden de oude foto’s (lees: afscheidscadeaus) van groep 8 bewaard ? Als een 
 groep 8 afscheid heeft genomen, wordt er meestal een mooie poster of iets dergelijk 
 gemaakt wat op kan worden gehangen aan de muur. Deze blijft een heel schooljaar 
 ophangen en de oude poster gaat dan naar zolder. 
 
Tot slot maakt de lln.raad een rondgang op het schoolplein. Het klimrek is gerepareerd; het 
dak van het huisje heeft een eerste laag nieuwe verf (tweede volgt); de picknickbanken 
worden uit elkaar gehaald, schoongemaakt en geverfd; het 3-letterwoord bij de vlaggenmast 
is weg en binnenkort worden ook de bankjes op het voorplein geschilderd. 
 
N.b.  
-Dit verslag is gemaakt door meester Kroes i.v.m. de heropstart van de lln.raad. Normaliter 
maakt een leerling het verslag. 


