
Jaarverslag 2016/2017 Leerlingenraad (LR) 
 
Inleiding 
Dit jaar heeft de LR zich gefocust op de basisdoelstellingen van de 
leerlingenraad. Onderwerpen met haalbare acties door het jaar heen en het voorkomen van 
een hoge druk aan het eind van het schooljaar om alles af te maken. De zichtbaarheid in de 
school is gecontinueerd.  
 
Doelen leerlingenraad: 

● Het bevorderen van de betrokkenheid van de leerlingen bij de school 
● De leerlingen kunnen meedenken over schoolse zaken 
● De leerlingen behartigen de belangen van de leerlingen van de school 
● De leerlingen leren samenwerken, vergaderen, notuleren, etc 

Samenstelling LR 2016/2017 
★ Luca, groep 8 
★ Comfort, groep 8 
★ Jurre, groep 7 
★ Lara, groep 7 
★ Teun, groep 6 
★ Bram, groep 6 
★ Annette, oudergeleding  
★ Mardy, oudergeleding 

 

 
 
Communicatie 
Op verschillende plekken op school is een poster opgehangen om de verkiezingsweek voor 
de LR aan te kondigen. Leerlingen die zich kandidaat wilden stellen hebben een 
verkiezingsposter gemaakt en zichzelf gepresenteerd aan hun klassen waarna de 
verkiezingen plaatsvonden. 



 
De LR communiceert via Google-Drive (Google-Documenten) waar een groep 
“Leerlingenraad” is aangemaakt om documenten te kunnen opslaan, delen en bewerken. 
Daarnaast worden e-mails gestuurd naar en door de groepsleden. De notulen en 
werkdocument zijn hier opgeslagen. 
Na elke vergadering is een kort bericht, zo mogelijk met foto’s, op Social Schools geplaatst. 
 
Vergaderdata 
De LR heeft 6 keer vergaderd. Daarnaast is er een extra laatste vergadering ingepland om 
het afgelopen jaar te evalueren. 
De vergaderingen vonden op school en onder schooltijd plaats en duurde circa 1 uur.  
Dit jaar hebben de ouderbegeleiders de vergaderingen voorgezeten. Er was elke 
vergadering een andere notulist, al zijn er van de laatste vergaderingen geen verslagen 
gemaakt.  
Er is een template gemaakt voor de notulen om de verslaglegging te vergemakkelijken. Het 
eerste verslag is, als voorbeeld, door een van de ouderbegeleiders geschreven. 
 

 
 
Activiteiten 
De eerste vergadering hebben we kennisgemaakt en besproken wat het inhoudt om in de 
LR te zitten en konden de leerlingen vertellen waarom ze in de raad zitten. Een aantal 
leerlingen van de vorige LR heeft verteld over hun ervaringen. Verder zijn er afspraken 
gemaakt om het vergaderen zo goed mogelijk te laten verlopen. Meester Derek heeft de 
verwachtingen vanuit school besproken. De LR kan om advies gevraagd worden en Derek 
heeft een aantal onderwerpen aangedragen waarover de LR dit jaar mocht meedenken. 
Daarnaast bracht de LR verschillende ideeën naar voren. 
 



De tweede vergadering zijn de ideeën verder bekeken, ook die van het jaar ervoor 
overgebleven zijn, en werden er keuzes gemaakt aan welke onderwerpen dit jaar gewerkt 
ging worden. Dit jaar zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

1. Verkeersveiligheid rondom school 
2. Invulling lege klaslokaal 
3. Regels schoolbibliotheek 

 
In twee groepen is er met de onderwerpen 1 en 2 gestart. Een lijst met verkeersonveilige 
punten rondom school en op de route van huis naar school (en mogelijke oplossingen) en 
een lijst ideeën voor de invulling van het lege klaslokaal zijn gemaakt. Die lijsten zijn 
aangevuld door de andere helft van de LR. De LR heeft de ideeën daarna in de klassen 
besproken en aangepast.  
 
Verkeersveiligheid 
Er is een terugkoppeling aan meester Derek (de schoolleiding) gegeven, waarna de LR 
contact heeft gelegd met de coördinator verkeersveiligheid van de gemeente. Wethouder 
Theo Reijn heeft de LR samen met projectleider Martijn Maat aangehoord en een lijst met 
punten besproken.  
 

 
 
 
Nog voor het schooljaar eindigde, is een eerste punt aangepakt: er is een wit kruis 
aangebracht voor het toegangshek van de school. De LR mocht hierbij aanwezig zijn. In 
september komt de wethouder erop terug welke andere besproken verkeersonveilige 
plaatsen nog aangepakt gaan worden. 
 



   
 
 
 
Invulling lege klaslokaal 
De LR heeft een presentatie gegeven aan meester Derek en juf Sjoerdtje van de werkgroep 
“ruimte” over de creatieve ideeën van de LR over het gebruik van het vrije klaslokaal. 
Een aantal van deze voorstellen werd positief ontvangen en meegenomen door de 
werkgroep, bijvoorbeeld een Science klas (editen, filmen, proefjes doen). Positieve feedback 
was dat de LR ook aan andere klassen had gedacht bij hun plannen. 
 
Schoolbibliotheek 
De LR heeft het onderwerp schoolbibliotheek uitgewerkt. Nadat er suggesties (bv. regels 
voor het lenen van de boeken) en vragen waren uitgewerkt, zijn de leerlingen met Esther in 
gesprek gegaan, een ouder die de schoolbibliotheek al verschillende jaren, samen met juf 
Nina, beheert.  
Er is een aantal concrete acties uit voorgekomen. Esther heeft een informatieblad met 
uitleenregels, uitleg over de verschillende soorten boeken, de bibliotheek-App en hoe je een 
account aanmaakt geschreven die door de LR nagekeken is. Over de laatste onderwerpen 
heeft Esther ook uitleg en een demo gegeven en deze informatie was nieuw voor de LR. 
Afgesproken is dat begin volgend schooljaar in iedere klas uitleg gegeven wordt over de 
schoolbibliotheek (een bieb-les) en het informatieblad onder de leerlingen wordt uitgedeeld.  
 
Evaluatie 
De laatste vergadering is er geëvalueerd, ervaringen zijn gedeeld en tips voor de LR voor 
volgend jaar zijn besproken. We hebben dit jaar weer met een enthousiaste groep leerlingen 
gewerkt die goed meedeed.  
 
Er werd aangegeven dat de leerlingen het leuk hebben gevonden om in de LR te zitten. Ze 
vonden het prettig dat ze serieus genomen werden, zowel door andere leerlingen als 
bijvoorbeeld door de gemeente. Het heeft indruk gemaakt dat de LR met de wethouder heeft 
kunnen overleggen en dat er acties uit voortgevloeid zijn.  
 
Tot opzichte van vorig schooljaar zijn er haalbare doelen gesteld en uitgewerkt binnen het 
schooljaar, zonder een nodige eindspurt waar het schooljaar ervoor veel moeite in gestoken 



was. Al gaf de LR aan het jammer te vinden dat ze leuke ideeën voor de invulling van het 
vrije lokaal niet zelf hebben kunnen uitvoeren. 
De oudergeleding had vorige schooljaar aangegeven qua actuele onderwerpen meer input 
te willen vanuit de schoolleiding, OR of MR, waarbij de leerlingenraad om advies gevraagd 
kon worden. Dit heeft vanuit de schoolleiding zeker plaatsgevonden. 
 
Dit jaar heeft de oudergeleding voorgezeten, de vergaderingen verliepen daardoor 
gestructureerder maar de leerlingen hebben hierdoor geen ervaring als voorzitter opgedaan. 
 
De communicatie binnen de LR is lastig. Ze zitten in verschillende groepen en gebruiken niet 
allemaal even consequent de Google Drive te gebruiken. Hierdoor werden gedeelde 
documenten niet altijd gezien of bewerkt en elkaar bereikte we elkaar niet snel genoeg.  
Bij de start van de nieuwe LR moet erover nagedacht worden hoe de communicatie kan 
worden verbeterd. 
 
De LR van dit jaar zou graag zien dat volgend jaar de volgende onderwerpen worden 
meegenomen:  

● Bewaken dat de ingezette lijnen uitgevoerd worden (invoering bieb-les, inrichting 
lokaal, uitvoering verkeersveiligheid) 

● School creatiever/vrolijker maken (bv door graffiti) 
 
Al met al was het een leerzame LR! 
 
Tenslotte 
Komend schooljaar zullen Annette en Mardy de LR weer gaan begeleiden. 


