
Verslag laatste overleg leerlingraad; 19 juni 2018 
 
In het eerste overleg in oktober '17 hebben we het er samen over gehad welke onderwerpen we dit 
schooljaar samen zouden willen bespreken: 
- WC (Het is er vaak niet netjes en niet schoon, kauwgom, veel wc-papier in toilet, papieren 
handdoekjes op de grond, propjes papier, er wordt niet doorgespoeld, enz.). 
- Buitenspelen en de sfeer op het schoolplein. 
- Hoe krijgen we meer kinderen op Het Palet?  
- Moestuin of bloementuin in de schooltuin. 
- Schoolfruit weer terug. Gezonde tussendoortjes mee naar school en gezonde traktaties. 
- Omgaan met elkaar. 

We kijken er vandaag op terug vandaag en zeggen: 
-de toiletten zijn een stuk schoner! We hebben gevraagd om wc-borstels, Juf Susanne heeft Meneer 
Rene gevraagd regelmatig wc's even te controleren en we spreken elkaar aan als het nodig is. 
- de sfeer op het plein is verbetert! Er worden minder vecht- en pakspelletjes gedaan dus is de sfeer 
minder 'agressief' en doordat er nu veel meer speelgoed is, is er veel meer te doen in de pauzes. 
- We hebben allemaal gezien dat er nieuwe kinderen meedraaien op Het Palet en zijn daar erg blij 
mee. De posters en de kennismakingsochtenden hebben geholpen denken we. 
- Bloemen in de schooltuin, ziet er ook vrolijk en gezellig uit. We hebben in de klassen nagevraagd of 
iedereen dit een goed idee vindt, maar toch hebben we twijfels nu. Juf Susanne vertelde namelijk dat 
op een andere school veel in de moestuin stuk gemaakt werd in het weekend  en ook dat er in de 
moestuin veel katten poepen… 
We gaan in de klassen bespreken of het misschien toch een beter idee is dit binnen in de groepen te 
doen, zoals Meester Edrick ook deed. Of misschien in de hal? We zouden bijvoorbeeld de 
‘moestuintjes’ van AH kunnen gebruiken. 
- We zien dat meer kinderen fruit mee naar school nemen en/of gezonde koek!  
We spraken af dat we alle kinderen en ouders zouden vragen op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag fruit mee te nemen en op woensdag mag je kiezen koekjes of fruit. We schreven een stukje in 
Het Kwastje, vroegen er aandacht voor tijdens de periodeviering en deelden fruit uit. 
 
Het Palet heeft cheques gewonnen waarmee speelgoed gekocht mocht worden. In alle groepen 
hebben we hierover overlegd en daarna de ideeën doorgegeven aan Juf Susanne. Er is hierdoor een 
heleboel nieuw speelgoed voor alle groepen! 
Als de bestrating op het plein is aangepakt, zullen ook de schilderingen/lijnen opnieuw geschilderd 
worden. Het Palet ziet er dan ook aan de buitenkant leuker en beter uit. 
 
We mochten meedenken toen er voor Het Palet een nieuwe directeur gezocht werd. De wensen van 
de leerlingen zagen er zo uit: 
een nieuwe directeur; 
- moet het liefst een man zijn. 
- moet een betere school maken. 
- moet liever geen stropdas dragen, want dat is zo sjiek. 
- moet soms ook voor de klas staan. 
- moet zorgen dat de school er leuker uit gaat zien en van buiten vrolijker wordt. 
 
Vandaag tijdens het laatste overleg bespreken we met Juf Susanne hoe we er nu over denken; 
We zijn blij met de nieuwe directeur, want ze is netjes maar niet sjiek. Kinderen kunnen bij haar 
binnenlopen om dingen te vragen en te bespreken, ook voor gewone dingen. Ze is niet heel streng 
(dat kan ze wel zijn als het nodig is, vertelt Juf Susanne) en we hebben gehoord dat gr1-2 het leuk 
vond dat Juf Susanne bij hen in de klas heeft ingevallen. We zouden dat ook in andere groepen wel 



willen, maar Juf Susanne heeft er nu minder tijd voor omdat ze ook al taken van Juf Marlene 
overneemt. 
 
We hebben gevraagd of we mogen meedenken over de sportdag, maar dat is dit schooljaar nog niet 
gelukt. Misschien kunnen we bekijken of het in het nieuwe schooljaar zou kunnen? 
De leerlingraad wil graag meehelpen bij activiteiten; bijvoorbeeld spulletjes klaarzetten voor de 
Kerstviering, maar ook zouden ze graag eens meedenken als een activiteit wordt bedacht omdat 
kinderen anders denken dan de ouders en juffen.  
 
Deelnemen aan de leerlingraad: 
Juf Susanne heeft ons uitgelegd dat het erg belangrijk is om goed in je eigen klas te bespreken wat 
anderen graag willen, belangrijk vinden, welke ideeën zij hebben. Dit breng je mee naar het overleg 
van de leerlingraad, andersom vertel je in de klas wat er besproken is in het overleg en vraag je wat 
anderen er van vinden. Zo ‘vertegenwoordigt’ de leerlingraad alle leerlingen! 
In de klassenvergaderingen kun je dit bespreken, daar kun je ook het verslag van het overleg 
doornemen. De juf kan hierbij helpen. Ook kan ze helpen een beslissing te nemen als niet iedereen 
het eens is met een idee of plan. Dat is soms lastig, dus hebben we hier samen al over gesproken. 
 
Meestal wordt in de klas  'meeste stemmen gelden'  gedaan als de leerlingraad nieuwe leden nodig 
heeft. Als je moet stemmen, stem je dan op iemand van wie je denkt dat hij/zij dat heel goed zou 
kunnen? Maar wat is er belangrijk als je in de leerlingraad zit? 
We komen samen op de volgende puntjes: 
- je moet vooraf goede ideeën hebben 
- je moet dingen goed bespreken 
- je moet serieus kunnen zijn 
- in het overleg moet je naar elkaar luisteren en elkaar uit laten praten 
- je moet ideeën hebben over de school 
- je moet in je klas vertellen wat er besproken is en in het overleg vertellen wat jouw groep vindt. 
- je mag proberen op te schrijven wat we bespreken (notuleren) 
 
Tot nu toe was het zo dat je één jaar in de leerlingraad zat en in het nieuwe schooljaar werd er een 
nieuwe leerlingraad gekozen. 
We denken dat het fijn zou zijn als je er anderhalf of twee jaar aan mee kunt doen, want dan weet je 
beter waar het allemaal over gaat en weet je ook beter wat je moet doen als je in de leerlingraad zit. 
Anderhalf schooljaar lijkt ons toch niet zo handig, dus willen we voorstellen of het twee jaar mag 
worden. 
 
Schooljaar 2017-2018 zit er bijna op! 
Wat ging er in dit jaar volgens de leerlingraad goed: 
- er zijn minder ruzies 
- als ze er wel zijn, worden ruzies beter opgelost 
- het is gezellig op het plein 
- er zijn meer kinderen op Het Palet 
- we hebben betere digiborden gekregen 
- in groep 3-4 wordt minder gepest 
- kinderen gedragen zich beter 
 
Tips voor het nieuwe schooljaar: 
- sommige jongens in gr 5-6 willen stoer doen en daardoor hebben ze niet zo veel respect voor 
anderen 
- respect hebben voor elkaar 
- de verhaaltjes van de Kanjertraining vinden we in de bovenbouw een beetje kinderachtig. 


