
Leerlingenraad Basisschool Meerdijk  

 

Leerlingenraad 2018-2019 

Nummer 3   

november 2018 

Aanwezig: 
Groep 5: Dean Peet en Oona Vrijhoeven                                                                             

Groep 6: Roos Beerens, Gijs van ‘t Westeinde  
Groep 7: Isa Verlee (ziek), Oscar Roijen  

Groep 8: Eva Medel Espinoza (ziek), Bendt Sars  
Gast: Sverre Jansen 

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. 
De notities uit de vorige twee vergaderingen worden teruggehaald. 

De volgende punten gaan we bespreken: 

• Speellandschap 
• Veilige omgeving; pesten 

• Respectvolle leerling 

• Snappet 
Bendt vertelt over het bezoek van groep 8 bij het Willem van Oranje College. 

Ze kregen een les scheikunde, muziek en geschiedenis. 
 

2 Speellandschap 

De verschillende groepen hebben gewerkt aan ideeën voor het speellandschap. 
Groep 3,7,8. De leerlingen van de leerlingenraad konden hun eigen ideeën aangeven, 

maar ze hadden geen nieuwe ideeën meer. 
In groep 8 is bezoek geweest van Gemeente Waalwijk en een bedrijf voor 

speeltoestellen. Ook zijn de drie jongens op bezoek geweest, die onbedoeld het 

speeltoestel in brand staken. Zij hebben hun geleerde les verteld aan groep 8 en hopen 
dat groep 8 zoiets niet overkomt. Nu moeten de jongens meehelpen een nieuw 

speeltoestel in het park te krijgen. Zij moeten ook een taakstraf uitvoeren. Er wordt een 

ontwerp gemaakt door het bedrijf. Er komt in ieder geval een schommelmand en een 
glijbaan in het ontwerp voor. 

 

3 Veilige school 

Uit de vorige vergadering kwam het volgende: 

Pesten op school…  
We noteerden 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.  
• Ben open en schakel op tijd juf of meester in. Vertel wat er gebeurt. 
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• Kanjerlessen helpen om zicht te krijgen op jezelf en de ander. 

Nu bespreken we wat we nog meer kunnen doen om iedereen een veilige omgeving te 
bieden? 

• Ga het gesprek aan met de hele klas over pestvrij gebied. 
• Ga het gesprek aan één op één. 

• Zorg dat je de verhalen deelt. 

• Je kunt bemiddelen: helpen de ruzie op te lossen. 
Waarom durven kinderen niet in te grijpen of te helpen? 

• Je bent bang dat je betrokken wordt in de ruzie. 

• Het zou kunnen dat je zelf uitgescholden wordt of dat je ruzie krijgt. 
Opdracht voor de volgende keer: 

Goede voorbeelden van de helpende hand. Zelf de problemen oplossen. 
Schaalvraag: 

In welke mate komt pestgedrag voor in jouw klas? 
Groep 5: heel weinig cijfer 1                                                                            

Groep 6: weinig cijfer 2 of 3  
Groep 7: iets meer cijfer 4 of 5  

Groep 8: het is veel minder geworden na bezoek van politie en ‘crimineel’ cijfer 3 

In groep 7 was het heel hoog. Het verhaal van de politie en de crimineel heeft veel 
indruk gemaakt, vertelt Bendt. 
 

3 Respectvolle leerling 
Wat staat ons te doen? 

We overleggen wie in aanmerking komt voor het ambassadeurschap van de respectvolle 

omgang. En maken een begin met het omschrijven van het gedrag dat hoort bij de 
ambassadeur van de respectvolle omgang. We bestuderen de mindmap ‘RESPECT’. 

• Vertrouwen 
• Openstaan voor iedereen 

• Eerlijk 

• ….. 
• ….. 

Iedereen schrijft alvast een naam op (voorletter) en waarom zij/hij gekozen 

moet worden. 
De leden overleggen hun keuze met de juf/meester. 

 
 

4 Snappet in de klas? 

Hoe gaat dat? Wat zie je in de klas? Wat is het verschil met het werken vanuit de 

werkboeken? Wat is aangenaam? Wat is storend? 
Snappet wordt door alle groepen goed ontvangen. Het werken op de tablet is 

aangenaam. Helaas zijn er nog wel veel netwerkstoringen en als jezelf typt, maak je 

vaak typefouten. 
Soms beoordeelt Snappet het gemaakte werk fout als het goed is e.o. 

Schrijven is nog wel nodig zodat je in het voortgezet onderwijs nog wel aantekeningen 
kan maken.  

Voordeel van tabletonderwijs is dat het laatje minder vol is. 

Het is ook fijn dat je op niveau verder kunt. En je kunt zelfs verdieping vragen aan de 
leerkracht. 

 
5 Wat vertel ik in de klas? 

We schrijven op waarover we gesproken hebben: 

• Ontwerp speellandschap 
• We willen veilig klimaat.  

• De ambassadeur van de respectvolle omgang 
• Werken met Snappet? Hoe gaat dat? 

Notulen door MAM 


