
Overleg Leerlingenraad 2018-2019 

08-01-2019 

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

In alle groepen is ons overleg gisteren of vandaag besproken, zo kunnen we goed bespreken wat de 

groepen belangrijk vinden! 

Groep 3-4 zou het leuk vinden koekjes te bakken, bijvoorbeeld voor de Koningsspelen of Kerst. 
Ook vindt de groep het leuk de boom te versieren, vertelt Jayden. 
 
Groep 5-6 geeft aan de zij niet mogen spelen met speelgoed (fietsjes) van de kleuters, maar de 
kleuters spelen wel met speelgoed van de bovenbouw, dat is niet zo eerlijk en jammer want er is dan 
minder om te spelen.  
Vorig jaar is er best veel speelgoed gekocht, ook voor de bovenbouw maar er wordt gevraagd of er 
toch wat meer paardentuigjes bij kunnen komen.   
Noa zal in haar klas vragen wat nog meer leuk kan zijn en zal een lijstje bij Juf Susanne inleveren. 
 
Groep 7-8 geeft aan dat er op het plein best veel losse of scheve tegels liggen. Juf Susanne zal aan 
Meneer Rene en Meneer Willem vragen om de tegels eens langs te lopen. Nieuwe tegels kopen heeft 
niet zo veel zin, ze raken namelijk los door de wortels van de bomen. 
 
Kleuters spelen buiten op andere momenten dan groep 3t/m8, daar worden de andere groepen dan 
wel eens door afgeleid tijdens de les. 
We willen voorstellen te vragen of de kleuters niet onder / vlak voor het raam spelen op die 
momenten.  Wanneer er toetsen zijn, kunnen we vragen of de kleuters aan de zijkant van de school 
spelen. 
Ook kunnen er soms bij Nikkids kindjes lang en hard huilen. Wanneer je een toets maakt, kun je de 
juf vragen of je even bij Nikkids mag gaan vragen of bij hen de deur dicht kan, dat helpt om je beter 
te kunnen concentreren.  
 
Er is weinig handzeep in de toiletten. Wanneer je opmerkt dat zeep bijna op is, mag je dit ook zelf bij 
Meneer Rene aangeven zodat hij de zeep kan bijvullen. 
 
Vloggen; 
In alle groepen is het vloggen besproken; iedereen is enthousiast! 
We stellen voor een apart toestemmingsformulier door ouders te laten tekenen vanwege de privacy. 
Wat kost een simpele vlogcamera? Juf Susanne zal informatie opzoeken, maar ook de leerlingenraad 
mag op zoek gaan naar informatie hierover en dit doorgeven aan Juf Susanne. 
We beginnen met vloggen in groep 7-8, overleggen wie dit gaat doen/wie dit goed kan.  
Filmen/vloggen wordt door 1 of 2 leerlingen gedaan, andere klasgenoten komen mogelijk wel in 
beeld. 
 
Fruit; 
Er zijn nog steeds kinderen die liever iets anders meenemen, maar eigenlijk zien ook de juffen dat 
veel kinderen fruit bij hebben als pauzehap. Dat gaat dus eigenlijk prima! 
Maar hoe gaat dat met de lunch? Wat hoort bij een lunch, en bij een gezonde lunch? Elke dag 
eierkoeken en croissantjes is niet gezond, snoep in je broodtrommel hoeft ook niet want dat kun je 
na schooltijd thuis eten. Water, melk en suikervrije sap hoort ook bij een gezonde lunch. 
 
 



 
We willen ons voorstel in de klassen bespreken: 
bij een gezonde lunch hoort 
brood (ipv eierkoeken, croissantjes, etc) 
niet alleen zoet beleg, maar ook gezond beleg 
geen snoep/chocola 
melk, water, suikervrije sap 
 
Bij traktaties zijn we niet zo streng, die mogen best eens zoet of minder gezond zijn. 
Al zien we wel steeds meer gezonde traktaties en/of traktaties die bestaan uit een 'klein kadootje" 
ipv eten. 
 
We bespraken met Juf Susanne dat; 
- koken en bakken in school (met feestdagen) mag. Let wel op dat we geen echte kookmogelijkheden 
hebben, dus een goed plan is belangrijk. 
- dieren zoals vissen en wandelende takken in de klas gehouden mogen worden, als dit eerste goed 
besproken wordt in de groep; wie heeft een kom of bak? welke afspraken maken we over de 
verzorging (eten geven, maar ook schoonmaken), wat doen we tijdens vakanties? 
- het voor de leerlingen uit groep 7-8 leuk en leerzaam zou zijn eens mee te lopen bij Nikkids. Juf 
Susanne gaat deze vraag aan Nikki voorleggen. 
- het erg leuk zou zijn een beroependag te organiseren op school waarbij we ouders uitnodigen te 
vertellen over hun beroep. We bespreken dit idee in de eigen groepen. 
- er hard gewerkt wordt aan de problemen met de riolering. Als dit alles opgelost is, worden de 
schilderingen op het schoolplein opnieuw aangebracht. 
- er steeds minder hangjongeren op het schoolplein zijn!  
- we niet spelen achter de bomen en achter de school, Juf Susanne zal dit nog eens bespreken met de 
juffen van groep 1-2. 
- Meneer Rene druk aan de slag is met een nieuwe kapstok voor groep 3-4 die bij hun lokaal komt te 
hangen.   
 
Tess en Noa zullen met hun juf in hun eigen groep bespreken hoe klasgenoten met elkaar omgaan bij 
de kapstok; jassen vallen, er wordt geduwd, etc.  
 
Tot slot...We zijn trots op: 
- de school groeit! 
- het Palet is een rustige school! 
- ook aandacht voor kinderen met Dyslexie! 
- mooie ideeën die de leerlingenraad heeft! 
 
 
Volgende overleg is op dinsdag 12 maart van 14.00-15.00 uur 
 


