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Aanwezig: 
Groep 5: Dean Peet en Oona Vrijhoeven                                                                             

Groep 6: Roos Beerens, Gijs van ‘t Westeinde  

Groep 7: Isa Verlee, Oscar Roijen  

Groep 8: Eva Medel Espinoza, Bendt Sars  

Juffrouw Marie-Antoinette 
 

 

AGENDA en NOTULEN 

 

Juf Marie-Antoinette heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

1 Vergaderboek 

Het vergaderboek is voortgekomen uit de 1ste vergadering waarbij de leerlingen een 

mindmap hebben gemaakt over zichzelf. Dat vel doet dienst als notitieblad en zij moeten 

het bewaren in hun laatje en elke vergadering meenemen. 

Het is iedereen gelukt het notitieblad te bewaren in het laatje. 

 

2 Speellandschap 

Uit de vorige vergadering kwam het volgende: 

Het speeltoestel is afgebrand voor de zomervakantie. Het was juist een mooi 

speeltoestel dat veel gebruikt werd. Het speeltoestel is van de gemeente en niet van 

school. Moeten we een brief schrijven naar de Gemeente? 

We denken hierover na. 

Inmiddels heeft groep 8 het initiatief genomen om te bellen. Eva en Bendt vertellen, dat 

ze tijdens het telefoongesprek afspraak hebben gemaakt dat Meerdijk meehelpt om een 

klim/klautertoestel te ontwerpen.  

We nemen de tijd om de opdracht duidelijk te krijgen. 

Meerdijkschool wil meewerken aan een ontwerp van het speellandschap. 

Hoe gaan we dat doen? 

De groepen 5 tot en met 8 gaan aan de slag. De leerlingen van de leerlingenraad 

vertellen dit in de klas. Juf. M-A zal de leerkrachten op de hoogte stellen. 

Iedereen krijgt 3 minuten ‘denktijd’ om ideeën te noteren. Daarna krijgt iedereen een 

tekenvel om mee te nemen.  

 

3 Veilige school 

Uit de vorige vergadering kwam het volgende: 

Pesten op school…  

We willen een pestvrij gebied. Hoe kunnen we pesten voorkomen? 

We bespreken dit onderwerp. 

Iedereen is heel erg open over pesten en gepest worden. De verhalen zijn soms oud en 

soms nieuw. We begrijpen dat gepest worden veel pijn kan veroorzaken. 

We noteren op een flap waar we aan denken bij pesten en het voorkomen van pesten. 

We denken aan: 

 Pesten gebeurt vaak achter je rug om. 

 Grens tussen plagen en pesten.  

 Pesten is vaak onzichtbaar. De juf of meester merkt het niet. 

 … 

Hoe voorkom je pesten? 

 Zorg dat er vertrouwen is.  
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 Ben open en schakel op tijd juf of meester in. Vertel wat er gebeurt. 

 Kanjerlessen helpen om zicht te krijgen op jezelf en de ander. 

 

4 Respectvolle leerling 

Wat staat ons te doen? 

We gaan observeren wie in aanmerking komt voor het ambassadeurschap van de 

respectvolle omgang. 

In de leerlingenraad zijn al 6 van de 8 geridderd. 

Het kiezen wordt moeilijker in de hogere klassen. Dan zijn er al 12 tot 14 leerlingen 

gekozen in voorgaande jaren. 

 

 

5 Wat vertel ik in de klas? 

Na elke vergadering schrijven we op wat we in de klas gaan vertellen. Zo heeft iedereen 

de goede informatie om aan de klasgenoten te vertellen. 

We schrijven op: 

 Ontwerp speellandschap 

 We willen veilig klimaat. Hoe voorkom je pesten? 

 

 

 
Notulen door MAM 


