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12 maart 2019 

Aanwezig: Jayden, Layla, Tess, Noa, Storm, Lorenzo, Papa van Gaia 

Juf Susanne is ziek. We vergaderen vandaag wel, maar houden het iets korter. Vragen aan Juf 

Susanne kunnen we volgende keer stellen. 

1. Gezonde school; 
Tijdens het vorig overleg bespraken we onze ideeën over hoe een 'gezonde lunch' er uitziet. Eigenlijk 
is het in de klassen nog niet zo goed besproken, dus kunnen we er nu niet zo veel over zeggen. 
Het zal alsnog besproken worden in elke groep; 
 
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 
  
In groep 7-8 heeft eigenlijk iedereen wel eens iets extra's bij.  
Er wordt opgemerkt dat er verder in kleine pauzes minder koek en meer gezonde tussendoortjes 
mee gebracht worden naar school. 
 
2. Dieren in de klas 
In iedere groep is het houden van een dier besproken en zijn er leuke ideeën over. 
We spreken af dat dit verder wordt besproken en georganiseerd in de groepen met eigen 
leerkrachten en klasgenoten. 
 
3. Schoolplein 
Vandaag is Tim bij het overleg, hij is Papa van Gaia uit groep 1. 
Hij legt uit dat er een werkgroep is die zich bezig houdt met plannen om het schoolplein te 
veranderen. Hoewel er nu nog niet heel veel bekend is en dingen nog onzeker zijn (bijvoorbeeld of 
het betaalbaar is) , wil hij toch graag de leerlingenraad alvast informeren. Als alles doorgaat, wil hij in 
een later stadium met de leerlingenraad brainstormen hierover maar vandaag is hij al wel benieuwd 
welke ideeën er zijn. 
Wat zouden we graag zien op het schoolplein? 
- speelhuisje wat ook voor grotere kinderen geschikt is (nu stoot je je hoofd!) 
- water, vijvers 
- bloemen 
- meer klimtoestellen 
- meer verstopplekken (bamboe?) 
- bankjes schilderen 
- genoeg prullenbakken (verspreid) op het plein 
- apart voetbalgedeelte 
 
Als Tim meer weet, laat hij weten of de plannen m.b.t. het schoolplein doorgaan. 
 



Andere opmerkingen en vragen over het schoolplein; 
- mag de klep van de container a.u.b. dicht! 
- er zijn 'vieze dingen' op het huisje getekend 
- het hek is kapot 
- er zijn kinderen die met stokken slaan  
 
 
4. verder... 
- Er worden ideeën genoemd om positief gedrag op school te belonen, maar dit lijkt meer een 
onderwerp om in de eigen klassenvergadering te bespreken of misschien wel aan de juffen over te 
laten.  
- Mogen we vaker werken met hout?? 
- Het is soms fijn om iets bij je in de buurt te hebben wat je steun of troost biedt, zoals een mooie 
steen, schelp, foto. Misschien kan er in elke klas een plekje komen voor dit soort dingen? Dat kunnen 
we in de klassenvergadering bespreken. 
Vandaag bespreken we samen wel hoe ieder hier al op zijn eigen manier mee omgaat en ontdekken 
we dat eigenlijk iedereen wel zoiets moois heeft. We hebben naar elkaars mooie verhalen geluisterd! 
 
 
 
 


