
 

 

Jaarverslag 2018/2019 Leerlingenraad (LR) 

 

Inleiding 

Dit jaar heeft de LR zich gefocust op de basis doelstellingen 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 2018/2019 

• Sem, groep 8 

• Fabian, groep 8 

• Fleur, groep 7 

• Jente, groep 7 

• Marilou, groep 6 

• Daan, groep 6 

• Mariken, 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. De 

notulen en werkdocumenten zijn hier opgeslagen. Daarnaast kunnen e-mails worden 

gestuurd naar en door de groepsleden. Er was dit jaar weinig e-mail verkeer.   

Na een aantal vergaderingen is een kort bericht, zo mogelijk met een foto, op Social Schools 

geplaatst. 

 

Vergaderdata 

De LR heeft 6 keer vergaderd. De vergaderingen vonden op school en onder schooltijd 

plaats en duurden circa 1 uur. De ouderbegeleiders hebben de vergaderingen voorgezeten. 

De schoolleiding was ook elke vergadering aanwezig. Er was elke vergadering een andere 

notulist. Er is een template gebruikt 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. Sonja heeft de 

verwachtingen vanuit school en het belang van de LR besproken. De LR kan om advies 

gevraagd worden. Daarnaast bracht de LR verschillende ideeën naar voren. De vraag vanuit 

de schoolleiding dit jaar was het meedenken/invulling geven aan de inrichting van het 

schoolplein.  

 

De tweede vergadering hebben de leerlingen de ideeën in categorieën verdeeld op een 

groot vel papier. Met ieders top 3 werd er met “geeltjes” gescoord wat ze het liefst aan willen 

pakken.  

 
 

Tijdens de volgende vergadering werden de verder uitgewerkte punten met de schoolleiding 

besproken. Er zijn moodboards gemaakt ter voorbereiding.  

Dit jaar zijn de volgende onderwerpen behandeld: 

1. Inrichting schoolplein – speeltoestellen kleine en grote plein  

2. Nieuwe doeltjes voetbalveld en verplaatsten  

3. Fietsenhokbeheer 

4. Ballenmanden 



 

 

 

 
 

Onthullen nieuwe logo 

Op 30 januari is het nieuwe logo van de school onthuld. De kinderen van de LR mochten de 

vlag hijsen.  

  
  

Meepraten over de toekomst 

Op 1 februari gingen Fleur, Jente en Marilou vanuit de LR met leerlingen van ander scholen 

meepraten over de toekomst, voor een nieuw strategisch beleidsplan van Talent Primair.  

 

Project invulling van het schoolplein 

Het schoolreisje op 28 mei en de projectweek werden dit jaar  gekoppeld aan de 

hoofdopdracht van de LR, de inrichting van het schoolplein. We kregen een indruk welke 

speeltoestellen favoriet waren tijdens het schoolreisje naar de speeltuin van een leverancier 

van speeltoestellen en via de maquettes die in alle klassen gemaakt werden. 

 

     
 

 

 

 



 

 

Resultaten: 

• Inrichting schoolplein:  

o Nieuwe doeltjes werden ontworpen en worden gefabriceerd door Sem en 

Daan met hulp van een aantal vaders en locale bedrijven. In de 

zomervakantie worden deze op het voetbalveld op het grote plein geplaatst 

en de kleine doelen worden verplaatst naar het kleine plein.  

o Nieuwe speeltoestellen (duikelrekken, parcoursen) voor het grote en kleine 

plein zijn uitgezocht. Medio september worden deze geplaatst. 

• Fietsenhokbeheer – LR heeft alle klassen ingelicht en bij het fietsenhok gestaan voor 

instructies voor het goed plaatsen van de fietsen 

• Ballenmanden zijn geplaatst bij de voor- en achterdeur van de school met 

verschillende ballen voor algemeen gebruik. De ballen zijn inmiddels helaas 

verdwenen. 

• Nieuwe koptelefoons zijn aangeschaft 

 

         
 

Evaluatie 

De laatste vergadering is er ook geëvalueerd en ervaringen zijn gedeeld.  

De leerlingen gaven aan het leuk te hebben gevonden om in de LR te zitten, om samen te 

werken en dat de doelen bereikt zijn.  

Een paar tips voor de LR voor volgend jaar zijn gegeven, bijvoorbeeld zorg voor een 

concreet doel/beperkt aantal onderwerpen vanaf het begin en thee bij elke vergadering. 

 

We hebben dit jaar met een heel enthousiaste groep leerlingen gewerkt die goed meedeed 

tijdens de vergaderingen. De oudergeleding was positief over de creativiteit, het praktisch 

maken van goed ideeën, het in staat zijn om actie te nemen en afspraken na te komen en 

taken te verdelen wat dit jaar tot veel resultaat geleid heeft. 

 

De LR van dit jaar zou graag zien dat volgend jaar de volgende onderwerpen worden 

meegenomen:  

• Opzetten beheer van de ballenmanden  

• Check uitgezetten lijnen doorgevoerd (plaatsen speeltoestellen, doeltjes, gebruik 

fietsenhok) 

• Brandveiligheidsinstructies en evacuatieoefening 

• Concrete, actuele, onderwerpen vanuit de schoolleiding zijn altijd welkom 

 

Tenslotte 

We hebben afscheid genomen van Mardy die drie jaar de LR mede heeft begeleid.  

Komend schooljaar zullen Mariken en Marjorie de LR gaan begeleiden. 


