
  

 
 

 

Notulen leerlingenraad 

 

Datum: 8 maart 2023 

Aanwezig: Ryan, Dilayla, Renzo, Yoaz, Amin, Tyler 

Afwezig: Kaede 

 

Opening en mededelingen: 
Sam is naar een andere school gegaan. Amin zit namens groep Toermalijn in de leerlingenraad 
 

Notulen vorige vergadering vaststellen en actielijst doornemen 
De notulen zijn vastgesteld. 
We hebben de actielijst doorgenomen en bijgewerkt. 
 
De meesters en juffen hebben aan juf Beppie en juf Sonja gevraagd om in de notulen een lijstje te 
maken waarin staat: “dit moet ik voorlezen als we het in de klas over de leerlingenraad hebben”. 
Juf Sonja maakt dit lijstje onderaan dit verslag. De meisjestoiletten hebben nu aandacht nodig om 
te zorgen dat het weer goed gaat.  
 

Hoe gaat het met de toiletten in de bovenbouw? 
In de jongenstoiletten gaat het nu bijna altijd goed. 
Bij de meidentoiletten in de bovenbouw gaat het soms minder goed: haren op de grond en soms 
ook druppels op de bril.  

Schoonmaken van de Chromebooks (meester Hans licht toe) 

Er zijn doekjes gekocht en die worden binnenkort uitgedeeld door meester Hans. Tussen de 

knopjes op je toetsenbord is het ook vies. We willen meester Hans vragen of deze doekjes ook 

goed zijn voor tussen de toetsen. 

 

Project Afrika, afspreken welke taken de leerlingenraad hierin heeft. Loopt dit goed? 

Bij het opruimen is de leerlingenraad vergeten op te halen. 

Verder gaat alles goed. 

Tips van groep topaas hoe je het als groep fijn kan hebben tijdens de gymles. 

Tip aan alle klassen: luisteren naar meester Stef en praat er niet doorheen. 

 

Rondvraag 
 
Kunnen we een kaartje maken voor Sam om hem te bedanken voor zijn inzet voor de 
leerlingenraad? Ja dat willen we.  Dilayla gaat dat doen. 
 



Kan er een sponsorloop georganiseerd worden. Het antwoord: Nee, misschien volgend schooljaar 
weer. We zijn druk met andere dingen en willen mensen nu niet om geld vragen. 
 

 

Actielijst  

nr Actie Wanneer Wie 

1 Elke maandag hangt de juf of de 

meester een pictogram van de 

leerlingenraad op het planbord in de 

klas. Elke maandag wordt er bij het 

doornemen van de dag stilgestaan bij 

of er iets besproken moet worden 

vanuit de leerlingenraad. 

Elke maandag, hele 

schooljaar 

Allemaal 

2 Er wordt een nieuwe poster gemaakt 

van onze leerlingenraad met onze 

foto's die de schoolfotograaf heeft 

gemaakt. 

Maart Ryan vraagt aan juf 

Deborah 

3 Laten weten of de pleinen verbouwd 

kunnen worden 

April Juf Beppie 

4 Tijdens het schoolproject over 

Afrika (6 t/m 23 maart) een keer 

een rondje kunnen maken in de 

klassen en vragen of iedereen het 

project leuk vindt en of ze veel 

leren? En er een stukje over 

schrijven voor Parro. En een stukje 

schrijven over de muzikale 

afsluiting van het leerorkest voor 

de Kristalhelder. 

 

Maart Kaede en juf Beppie 

5 
Helpen opruimen bij het project 

Afrika.  

 

Maart Kaede 

Renzo 

Yoaz 

Tyler 

Dilayla 

Ryan 

Amin 

6 Meisjestoiletten schoonhouden Maart-april In de 

bovenbouwgroepen 

bespreken 

7 Doekjes uitdelen voor het 

schoonmaken van de 

Chromebooks en aan meester 

Maart-april Meester Hans. 

Dilayla vraagt het 

aan meester Hans 



Hans vragen of deze doekjes ook 

voor tussen de toetsenborden 

gebruikt kunne worden.  

 

Wat moet ik zeggen in de klas als we het over de leerlingenraad 

hebben: Ik lees dat wat hieronder staat aan de klas voor. 
 

Onderwerp Wat zeg of vraag ik 

Poster van de leerlingenraad Ryan gaat maandag 13 oktober naar juf Deborah om te 
vragen of de posters gelamineerd kunnen worden en 
opgehangen kunnen worden. 

Langs de klassen gaan voor het 
project Afrika 

Kaede gaat met juf Beppie langs de klassen om te vragen hoe 
het project Afrika gaat. Juf Beppie haalt Kaede op. 

Opruimen project Afrika Ryan gaat naar juf Chantal om te vragen of ze wil denken aan 
het ophalen van de leerlingenraad voor het opruimen van 
het project in de kuil. Dit is bij het versieren vergeten. 

Toiletten schoonhouden in de 
bovenbouw. 

De jongenstoiletten zijn nu bijna altijd netjes. De meisjes 
toiletten zijn soms vies. Ik wil de hele klas vragen om de 
toiletten netjes achter te laten. 

Schoonmaken van de 
Chromebooks 

Dilayla gaat aan meester Hans deze vraag stellen: Kunnen de 
doekjes ook gebruikt kunnen worden voor tussen de toetsen 
op het toetsenbord. 

Tip voor een fijne gymles Tips: luister naar meester Stef en meester Nick en praat nooit 
door de meester heen. 
We steken een stille vinger op. 
Je let op jezelf. 

Bedank kaartje voor Sam Dilayla gaat op donderdag 9 maart een kaart maken voor 
Sam. Deze kaart wordt op vrijdag 10 maart gegeven.  
 

Sponsorloop De meester en juffen hebben besloten dat er geen 
sponsorloop is dit schooljaar. Volgend schooljaar misschien 
weer. 

 


