
 
 

Verslag overleg leerlingenraad 7 mei 2019 

 

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

1. Schoolplein: 
Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben een ontwerp mogen maken voor het schoolplein. Ideeën 
die eigenlijk heel vaak terug komen zijn; een gedeelte om te relaxen & chillen en een gedeelte om te 
bewegen. 
Juf Susanne gaat alle ontwerpen nog eens goed bekijken en neemt ideeën mee naar het overleg op 9 
mei met Gemeente, Nikkids, BSO. 
De aanvraag voor subsidie om het schoolplein te veranderen is al ingediend. 
De Gemeente zou het schoolplein van Het Palet graag willen doortrekken naar het voetbalveld 
tegenover de school; een soort overloop van plein naar veld en noemt hierbij ook ideeën als 
fruitbomen. Het schoolplein blijft het hek houden, het grasveld blijft open. 
Wanneer er meer bekend is, laat Juf Susanne dit weten. 
 
2. Tevredenheidslijst: 
Deze lijst is ingevuld door de leerlingen van groep 5 t/m 8, het team en de ouders van Het Palet. 
De lijst is door alle leerlingen ingevuld en leverde een goede score voor het Palet op; de score is ruim 
boven de norm! Er zijn wel wat dingen die opgevallen zijn of waarover Juf Susanne vragen heeft, 
deze wil ze vandaag graag met de leerlingenraad bespreken. 
- 'de leerkracht vraagt of ik tevreden ben over het Palet, hierop is de score benedengemiddeld. We 
denken dat er wel ruimte is dit te bespreken, maar misschien moet het meer in overleg en letterlijk 
gevraagd worden? Tijdens ouderavonden zouden leerkrachten de vraag concreet aan ouders kunnen 
stellen, maar het team zou ook een actieve bijdrage hierin van de ouders kunnen vragen door 
bijvoorbeeld op de uitnodiging voor de ouderavond (of het retourbriefje met tijdstip) een aantal 
vragen te noemen waarover ouders alvast nadenken en welke aan de orde zullen komen. Deze 
zouden kunnen gaan over waarover ouders tevreden zijn, welke tips ze hebben, ect. 
- Omdat kinderen hebben aangegeven dat er weinig tijd wordt besteed aan cultuur en andere 
volkeren, zal er vanaf volgend jaar een dramajuf lesgeven en heel misschien ook een muziekdocent 
maar dat is nog niet zeker. 
- Gr 8 gaf een onvoldoende score aan: 
'juf besteedt tijd aan weken op computer'. Eigenlijk wordt er heel veel gewerkt op computer en 
tablet dus we denken dat de vraag verkeerd begrepen is. 
'Juf laat ons zelf werk kiezen'. De vraag is mogelijk anders opgevat, we plannen namelijk zelf onze 
taken en hebben hierin de keuze. 
'Er wordt uitgescholden'  Er blijkt een verschil tussen elkaar uitschelden en scheldend taalgebruik wat 
in groep 7-8 wel gebeurt. De ene juf let hier mee op dan de ander, maar de juf corrigeert ons hierin 
dan wel. Juf Susanne wijst ons ook op de voorbeeldfunctie die kinderen hebben ten opzichte van 
kleuters/jongere kinderen; graag letten op je taalgebruik. 
- Groep 6 scoort laag op: 
'Juf laat merken dat ik mijn werk goed doe' Dit wordt eigenlijk alleen gedaan d.m.v. uitdelen van de 
leeuwtjes. Het geven van echte complimentjes zou meer mogen gebeuren. 
'Juf geeft opdrachten die ik begrijp' Dit gaan Tess en Noa bespreken in de klassenvergadering; hoe is 
de vraag opgevat, wat wordt er eigenlijk mee bedoeld, wat vinden we er van? 
- In groep 5-6  is de sfeer al wel beter in de klas, er is meer rust. In vrije situaties is het nog wel druk. 
- groep 5 t/m 8: naschoolse activiteiten zijn er weinig; dat doen we inderdaad niet op het Palet, dus 
dat klopt. 
 



 
 

De meeste van de 80 vragen hadden een goede score en vragen over pesten hadden 
zelfs een zeer goede scoren!  
Er is een hoge score gegeven voor de school in het algemeen. 
 
Juf Susanne gaat met het team nog in gesprek over het geven van complimenten en het geven van 
complimenten in groep 5-6 zal besproken worden. 
 
3. Gezonde school: 
Eerder hebben we gesproken over groente en fruit in de kleine pauzes, maar ook over een gezonde 
lunch. Nu is gebleken dat er ouders waren die dachten dat we een hele hele hele gezonde school 
zouden worden waar alleen nog gezond gegeten mag worden. We hopen natuurlijk dat iedereen 
gezond eet, maar het is niet de bedoeling dat juffen broodtrommeltjes gaan controleren en af en toe 
iets lekkers wat minder gezond is mag best! 
 
4. Andere vragen en ideeën: 
- Noa vertelt nogmaals over haar idee om een beker uit te reiken aan de klas waarin de kinderen zich 
netjes gedragen. We spreken af dat Noa dit in de klassenvergadering van groep 5-6 inbrengt. 
- De wc was vandaag niet verstopt omdat er wc-rollen ingegooid waren, dat heeft Meneer Willem 
gezien toen hij het toilet heeft nagekeken.  We moeten ook oppassen om iemand hiervan te 
beschuldigen als je het niet zeker weet. 
- Er zijn veel kleuters op Het Palet en tegenwoordig spelen zij vaak in de gang. Hierdoor ligt er wel 
eens veel speelgoed op de vloer, wordt er gegooid met blokken en is er soms veel lawaai. We 
bespreken dat het wel kleuters zijn die lekker moeten kunnen spelen en je zult dus soms tussen de 
blokken door moeten lopen als je naar het toilet gaat. Maar wanneer ze gooien met blokken mag je 
dit melden bij een juf want gooien met blokken mag natuurlijk niet! 
Layla heeft hierover een idee; wanneer de bouwhoek op een mat is, is voor de kleuters duidelijker 
waar ze kunnen spelen en tot waar de bouwhoek is. Ook zouden juf Anneloes en juf Karlijn de 
bouwhoek en de winkel kunnen omruilen, zodat de winkel verder in de gang staat en bouwhoek 
dichtbij het klaslokaal en de juf is. 
Wat hierin ook belangrijk is, is dat de hoek om in stilte te kunnen werken nu ook dichtbij de spelende 
kleuters is. (voor het kantoor van juf Susanne) Het is moeilijk om geconcentreerd te werken hier. 
Zo komen we ook op de momenten waarop je op de gang alleen in stilte mag werken (in de 
ochtend?); hoe is de invulling hiervan? En spelen er dan wel kleuters op de gang? Zijn de tijden van 
'spelen in de hoeken op de gang' en het  'werken in stilte op de gang' afgestemd op elkaar?  
Juf Susanne wil dit in het team verder bespreken. 
- Telefoongebruik gr 7-8; Op het Palet mag je je telefoon mee naar school brengen, maar niet 
gebruiken. Deze blijft in je tas of je levert je telefoon in bij de juf. Toch worden telefoons stiekem 
mee naar buiten genomen in de pauzes en gebruikt. 
Juf Susanne zal dit bespreken in het team, maar ook kan het besproken worden in groep 7-8 en 
moeten er afspraken over gemaakt worden. 
- Tijdens pauzes worden er veel spelletje gespeeld over 'dood' (Fortnite, Minicraft), we willen graag 
leuke spelletjes op het plein. Iedereen gaat dit in de eigen klas bespreken. 
 
Wij zijn tevreden over: 
- extra werk wat je kunt krijgen 
- minder pesten 
- niet veel ruzie 
- er wordt minder 'gevochten' 
- leerkrachten die mij beter begrijpen 
- behulpzaamheid 
 
En een compliment aan de leerlingenraad; wat een goede inbreng en wat een goede ideeën! 


