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Aanwezig: Jayden, Layla, Tess, Noa, Storm, Lorenzo 

Vandaag is het eerste overleg van de leerlingraad 2018-2019. 
Helaas moet Juf Susanne invallen in groep 1-2, maar volgende keer zal ze er zeker bij zijn! 
We vertellen elkaar waarom we graag in de leerlingraad willen / wat we zouden willen doen: 
Inzetten voor kinderen met Dyslexie, zorgen dat iedereen lekker in zijn of haar vel zit, meer planten 
in de school want dat geeft zuurstof en ziet er gezellig/knus uit, een hoekje in de klas voor kinderen 
die erg boos zijn en even rust willen, en nog meer.... 
 
De kinderen in de leerlingraad hebben een leuke en belangrijke taak, maar soms ook best een 
moeilijke taak. Het is erg belangrijk 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 ervan 
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.  
 
Noa vertelt dat het in groep 5-6 fijn werkt met het 'Leeuwtjes-systeem'; leeuwtjes kun je verdienen 
als je je goed focust. 
Ook heeft Noa bedacht dat er in elke klas een hoekje ingericht zou kunnen worden voor kinderen die 
erg boos zijn en hier even tot rust kunnen komen. 
In groep 7-8 krijg je van de juf de tip met een vriend/vriendin te praten als je boos bent, al komt het 
in deze groep niet meer zo vaak voor dat kinderen heel boos zijn. 
Dit soort ideeën en tips zijn handig om van elkaar te horen. 
In de leerlingraad bedenken we geen klassenregels, want dat doet iedere klas zelf maar deze ideeën 
kun je wel 'mee terug nemen' naar je eigen groep en bespreken met de juf en klasgenoten.  
 
Fruit op school 
Vorig jaar heeft de leerlingraad geprobeerd meer kinderen fruit mee te laten nemen als pauzehap. 
We zien inderdaad dat er meer fruit gegeten wordt, maar in deze leerlingraad vindt niet iedereen 
fruit zo belangrijk. We spreken daarom af dat ieder in de eigen groep zal bespreken hoe de andere 
kinderen erover denken, zodat we er volgende keer met Juf Susanne over kunnen praten. 
 
Schoolplein 
Het valt iedereen op dat er door kinderen tussen de bomen gespeeld wordt achter de fietsenschuur 
en ook achter en om de school gerend wordt, terwijl de afspraak is dat dit niet gedaan wordt. 
Hoewel eerst het idee genoemd wordt de bomen daarom weg te halen, bespreken we samen wat 
het nut van bomen is en waarom ze er staan. We bespreken daarna wat we met de bomen zouden 
kunnen doen; bijvoorbeeld versieren met Sinterklaas en Carnaval, lichtjes erin in December, enz. Dan 
zijn de bomen er niet alleen om je te verstoppen, maar horen ze meer bij het plein. 
 
Maar...weet iedereen dat je niet om de school heen mag? Moet het in de (kleuter)klas nog eens 
uitgelegd worden? Tot waar mag je dan eigenlijk?  Is het handig om er hekjes te zetten? Bij de grote 
container stinkt het, dus eigenlijk is het vies om daar te spelen. Bij gr 1-2 liggen takken die eigenlijk 
opgeruimd zouden kunnen worden. En in het weekend worden de stoeptegels die er liggen gebruikt 
door jongeren om op het dak van de school te klimmen. 
We geven dit door aan het team om te bespreken, zodat we het in de klassen ook kunnen bespreken. 



Verder vinden we de losse en ongelijke stoeptegels op het plein vervelend en gevaarlijk! 
 
Pannaveld 
Zowel het team als de MR vinden het een leuk idee, maar het neemt heel veel ruimte in beslag. Zeker 
nu met de groei van de school, bestaat de kans dat er misschien in de toekomst wel een lokaal op het 
plein bijkomt. Dan zou het zonde zijn om heel veel geld te investeren in iets wat misschien weer weg 
moet. Maar er wordt wel veel en graag voetbal gespeeld, misschien kan er een voetbalveld 
geschilderd worden op het plein met vaste goals? (wel graag grotere goals dan op het veld) 
Dan kan er wel goed voetbal gespeeld worden en kan er later toch evt. een lokaal gebouwd worden. 
Het is dan ook duidelijk waar je kunt voetballen en duidelijk voor kleuters waar ze niet kunnen 
spelen/rennen. Ook voor de pleinwachten, want er zijn soms verschillende regels en afspraken 
hierover. 
Nu we praten over de kleuters, noemen we ook dat de zandbak er zo 'ongezellig' uit ziet. Mag de 
zandbak ook gebruikt worden in de grote pauze? Dan kunnen de kleuters ook daar spelen. 
 
Of een Pannaveld op de stoep tussen het plein en het grasveld een idee? Maar dan wordt het ook 
gebruikt door anderen na schooltijd. Is het dan misschien iets wat de gemeente kan aanschaffen ipv 
Het Palet? 
 
Vlogs op het Palet. 
Juf Susanne heeft het idee om kinderen vlogs te laten maken voor op Facebook. Het is de bedoeling 
dat dit korte vlogs worden over bv. hoe ziet ons gebouw eruit, wat is Dalton, hoe werkt het werken 
met een takenkaart, een beeld van het werken in alle groepen, Nikkids en BSO, wie werken er 
allemaal op onze school (het team voorstellen), wat is een continurooster, wat is er zo leuk aan Het 
Palet (ook nieuwe kinderen aan het woord laten), etc. 
Het is de bedoeling dat dit in de vorm van hele korte filmpjes gemaakt wordt en we zo leuke reclame 
gaan maken vanuit het oogpunt van de kinderen. Dit mogen natuurlijk ook andere kinderen filmen 
niet alleen de leerlingenraad, dus gaan we in de klassen bespreken welke kinderen dit willen en goed 
zouden kunnen. 
 
We hebben er allerlei ideeën en vragen over; 
Mag dit met je eigen telefoon? Kunnen we ook kijken welke kleuters dit zouden kunnen? We moeten 
een lijst maken wie er niet in beeld mogen en willen, wie wil en kan eraan meewerken? Nieuwe 
kinderen aan het woord laten wat er leuk is op Het Palet, vlog over de leerlingraad, vlogs over 
activiteiten op het Palet.... 
Het idee van vlogs over Het Palet vinden we erg leuk!! 
 
Andere ideeën en vragen; 
- bakken en koken op school met hulp 
- kunnen we eens meelopen bij Nikkids of in de kleuterklas? 
- Mogen we vissen houden in de school? 
 
Het is fijn te weten wanneer er overleg is; 
30 oktober 14.00-15.00  
08 januari 14.00-15.00 uur 
12 maart 14.00-15.00 uur 
07 mei 14.00-15.00 uur 
30 juni 14.00-15.00 uur 
Dit is nu de planning, als er iets in verandert hoor je dit! 


