
      Leerling-raad Reflector  
    Schooljaar 2015 - 2016 

 

 

 
Datum  : 03/09  08/10  12/11  14/1  18/2 

Tijd   : 08.30 uur   

Voorzitter  : meester Cees 

Waar zitten we : in de teamruimte 

Verslag  : meester Cees 

Extra aanwezig :  

 

Leden  :  

Groep 5A : Fenna reserve: Jesse 

Groep 5B : Mees reserve: 

Groep 6A : Alicia reserve: 

 Groep 6B : Rosalie reserve: 

 Groep 7A : Ivar   reserve: Orry 

 Groep 7B : Stijn  reserve:  

 Groep 8A : Luuk  reserve: 

 Groep 8B : Mathijs reserve:  

 

Agenda en verslag:  

 
1. Welkom, wat gaan we vandaag doen? 

 

2. Mooier maken van de trappenhuizen, welke ideeën zijn er? Mooier maken 

van de school, wat kan er nog meer gedaan worden?  

 

De leden van de leerling-raad hebben een inventarisatie gedaan in de 

groepen, wij hebben die besproken met elkaar. Hieronder volgt een opsom-

ming van de ideeën die met elkaar zijn besproken: 

 Traptredes versieren met tafelsommen, wel denken aan de leeftijd kin-

deren die gebruik maken van de trap (groep 3 en 4: tafels die daarbij 

horen en bij 5 t/m 8 de moeilijkere tafels); 

 Grote kleurvlakken in de hele school, gebruik de kleuren die er nu al zijn, 

kijk bijvoorbeeld naar de kleurvakken in het zeil dat er nu ligt (niet alleen 

maar blauw en wit). 

 De WC’s ook met kleurvlakken en met afbeeldingen op de deuren die bij 

de leeftijd horen (bijvoorbeeld een skateboard op de deur in de hogere 

groepen), bij de kleuters sprookjesfiguren.  

 In de trappen huizen ook kleurvlakken met daarop afbeeldingen en 

mooie spreuken die bij onze school passen.  

 Schoolplein: ook schommels voor de oudere kinderen, op het andere 

plein, niet alleen kleuters en groep 3 vinden schommelen leuk.  



 Bloemetjes op tafel in de gang en centrale werkruimtes. 

 Een nieuwe pingpongtafel, liever er nog een bij en deze opnieuw schil-

deren (mooi maken).  

 Voetbalveld zit vol kuilen, de gemeente vragen om dit te verbeteren.  

 Graag een bordje in het gras: verboden voor honden (nu vaak honden-

poep), kan er een hondentoilet worden aangelegd? (gemeente).  

 Deursloten van de toiletten vernieuwen, je ziet nu niet of het toilet bezet 

is of niet (geen rood vlakje meer zichtbaar).  

 

3. Verloop gesprekken met ouders en juf/meester op school? Wat vond je 

daar goed aan, wat kan beter?  

 De kinderen hebben dit als heel positief ervaren. 

 De ouders horen nu samen met het kind hoe het gaat en weten ook wat 

er nog geleerd moet worden.  

 De kinderen van de leerling-raad gaven voor het team verder geen 

leerpunten aan.  

 

4. Waarin vinden jullie onze school goed? Wat zou beter kunnen? We willen 

de uitspraken gebruiken als flyer bij de open dag van 9 februari 2016. 

 

Hier zijn we niet aan toegekomen.  

 

 

Volgende vergadering: donderdag 18 februari 2016 

 

 

We nemen dan mee:  

 

Neem met je groep vooraf aan 18 februari door welke ideeën jullie het be-

langrijkst vinden om voor te stellen aan het team om geld aan te besteden. 

Denk hierbij aan de trappenhuizen, schommels, pingpongtafel enz. Het lijk mij 

een goed idee om een top 3 te maken. Dan kunnen we dat voorstellen aan 

het team en aan de ouders van de OR en MR.  

 

 

 

 

  

 


