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Aanwezig: 

Abe Jonkergouw en Merel  Marijnissen groep 5. 

Julius Hendriks en Sophie Buijs uit groep 6. 

Luc van Sluisveld en Diba van Poederooijen uit groep 7. 

Bo Brouwers en Wouter de Munnik uit groep 8. 

Juffrouw Marie-Antoinette 

 

AGENDA en NOTULEN 

 

1 ‘Leuker leren’ Power point presentatie leerlingenraad. 

De presentatie wordt nog even bijgesteld en is klaar om te laten zien aan de leraren. 

Woensdag 25 mei om 12.15 uur in lokaal 8. 

De leerlingen schrijven een uitnodiging en geven deze aan de leraren en de stagiaires. 

 

2 Hoe gaan we om met de hulpvraag van de leerlingen? 

De vraag is gesteld door Julius en de leerlingen van de leerlingenraad vinden het goed 

als Julius met juf. M-A dit bespreekt. De andere leerlingen hebben hierover geen vragen 

of opmerkingen. 

We bespreken even hoe het gaat in de ‘onderzoeksgroepen’. Er wordt wel geleerd over 

andere zaken dan de onderwerpen die in de klas aan bod komen. 

 

3 Het kiezen van de respectvolle leerling. 

We evalueren hoe de verkiezing in januari is verlopen. 

We verzamelen de voorwaarden waaraan een respectvolle leerling moet voldoen? 

In juli is de volgende verkiezing. We kiezen niet 1 maar 2 leerlingen. Er zijn veel 

respectvolle leerlingen op school. En de juf of meneer mag ook een leerling voordragen, 

die nooit aan bod komt en toch respectvol is. Hoe komt het dat sommige kinderen niet 

aan bod komen en toch respectvol zijn? Sommige kinderen zijn onopvallend. Of ze zijn 

een beetje anders. De leerlingenraad vindt het goed dat de juf of meneer ook iemand 

mag aandragen. Dit kan dan de derde leerling zijn in die periode. Hoe meer, des te beter. 

 

5 Samenvatting 

We vatten de opdrachten samen, die we met de leerkracht en de klasgenoten gaan 

bespreken. 

A presentatie leuker leren 

B mag groep 7 ook alleen lopen tijdens schoolreisje? 

C respectvolle leerling 

 
 
Notulen door MAM 


