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Er is dit schooljaar 4 keer vergaderd (op 29-09-2020, 17-11-2020, 21-04-2021 en 02-

06-2021)  

Vergaderpunten worden ingebracht door de leden van de leerlingenraad en/of hun 

groepen en door de andere medeleerlingen die hun vragen/ideeën via de ideeënbus 

kenbaar maken.  

De volgende actiepunten zijn voortgekomen uit de vergaderingen.   

1) De leerlingenraad verzoekt om een glijbaan voor het grote plein en skippyballen 
voor het kleuterplein. 

Reactie directie/bestuur:  
→ glijbaan: er is geen plek voor een glijbaan op het speelplein. Wel kunnen de 
leerlingen af en toe de glijbaan op het kleuterplein gebruiken. 

           → skippyballen: worden aangeschaft. (is aangeschaft) 

2) Klimrek op kleuterplein kapot. Kan dit gerepareerd worden of vervangen?  

Reactie directie/bestuur:  
→ Klimrek wordt gerepareerd. (is gerepareerd) 

3) Kunnen de voetbalregels nog een keer worden verteld aan iedereen? 

Reactie directie/bestuur:  
→ Wordt gedaan. Leden van leerlingenraad gaan de klassen rond en doen dit. 
Leerkrachten herhalen dit met enige regelmaat. (is gedaan) 

4) Kan de pleinwacht beter opletten of de voetbalregels worden nagekomen? 
 
Reactie directie/bestuur:  
→ Wordt gedaan. Leden van leerlingenraad gaan de klassen rond en doen dit. 
groepsleerkrachten herhalen dit meerdere keren per jaar. (Lr heeft dit gedaan, 
leerkrachten nemen dikt verder over) 
 

5) Kunnen de posters van Moos Matroos worden vernieuwd en eens op andere 
plekken worden gehangen? 

Reactie directie/bestuur:  
→ Wordt gedaan. Leden van leerlingenraad komen met voorstellen voor 
ophangplekken.  (is afgerond) 
 

6) Kan de regel om zuinig te zijn op de boeken en deze op de juiste plek terug te 
zetten aan Moos Matroos worden toegevoegd? 

Reactie directie/bestuur:  
→ Wordt gedaan. (wordt nog aan gewerkt) 
  



7) Kan er iets gedaan worden tegen het vernielen van de fietsen? Bv: camera’s, 
extra hek met slot, opletten door de juffen van De Botter 

Reactie directie/bestuur:  
→ In het lopende schooljaar zijn er geen klachten over vernielingen. Wordt in 
de gaten gehouden. Zodra het voorkomt wordt er actie op ondernomen. 

 

8) Kunnen er netten achter de voetbaldoelen op het plein worden geplaatst, 
zodat de bal niet van het schoolplein afrolt en de omwonenden er dan ook 
geen last van hebben?   

Reactie directie/bestuur:  Gezien de kosten komt dit er niet, omdat we 
binnenkort een nieuwe school krijgen. 
 
 

9) Kan school een keyboard aanschaffen? 

 Reactie directie/bestuur: Het keybord van meester Werner mag je 
gebruiken/lenen voor je klas als je jouw muziek wilt laten horen. Dit in overleg 
met meester Werner.  

 
10) Kan er een slaapfeest worden gehouden voor de bovenbouw? 

 Reactie directie/bestuur: Het slaapfeestje gaat helaas niet door omdat we daar 
als school niet voor verzekerd zijn.  
 
 

11) Wordt het klimrek op het kleuterplein verder opgeknapt?             

 Reactie directie/bestuur: Het klimrek voor de kleuters is erg duur en komt er niet 
omdat we t.z.t. een nieuwe school krijgen en ook een nieuw schoolplein met 
nieuwe klimrekken etc.    

 
12) We willen dat het pesten op het schoolplein stopt. Wat gaat school daaraan 

doen?  

Reactie directie/bestuur:  Het pesten gebeurt in de zgn. dode hoeken van het 
plein. ( o.a. bij de klimmuur en is vanaf delen van het plein onvoldoende 
zichtbaar. De pleinwachten gaan vanaf nu meer rondlopen op het plein, zodat 
de leerlingen in de dode hoeken zich ook gezien voelen/weten.  
             

 

 

 

 


