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Vandaag is de laatste keer van dit schooljaar dat we bij elkaar komen. We 

kijken daarom terug op het afgelopen schooljaar.  

Wat hebben we gedaan en hoe ging dat? 

- Overleggen met de leerlingenraad is net als de echte politiek, waar vergaderd wordt aan zo’n 

grote tafel en waar plannen gemaakt worden die op een later moment misschien ook echt 

gebruikt zullen worden. 

- Je leert veel wanneer je in de leerlingenraad zit! Je krijgt ook een beetje een idee van waar 

het team het over heeft en je ziet dat dingen in beweging komen. En er wordt ook echt iets 

gedaan met wat we hier bespreken. 

- De ideeën en plannen die we hier bespreken, worden serieus genomen en we zien dat 

sommigen ervan ook echt geregeld zijn! 

- We gaven aan dat we soms last hebben van de drukte in de hal nu er meer kleuters op Het 

Palet zijn / deze kleuters veel in de hal spelen.  De tips die we hier hebben genoemd zijn 

meegenomen naar het team en in het nieuwe schooljaar zullen de kleuterlokalen dichter bij 

elkaar zijn. De kleuters kunnen dan samen spelen in een deel van de hal. 

- We vonden een ‘groener schoolplein’ belangrijk en met die plannen zijn nu mensen mee 

bezig. 

- We hadden graag huisdieren in de klas willen hebben maar deze zijn er niet gekomen. Het 

mag wel, maar dit zou iedere klas zelf verder uitwerken, helaas is dat nog niet gedaan. 

Wat is belangrijk als je in de leerlingenraad zit; 

- Je moet serieus kunnen zijn en de dingen serieus nemen. 

- Je moet goed nadenken over de ideeën die je inbrengt en strategisch denken; je ideeën 

kunnen namelijk serieus genomen worden en uitgevoerd worden…bedenk dat vooraf! 

- Je moet niet alleen aan je zelf denken, maar voor de hele klas. 

- Jouw ideeën kunnen invloed hebben. 

- Actie geeft reactie 

- Je moet elkaar laten uitpraten. 

- Sommige dingen horen thuis in de klassenvergadering en niet in het overleg leerlingenraad. 

Tips & Tops: 

- Eigenlijk komt steeds weer terug dat niet iedereen netjes omgaat met de toiletten, dus blijft 
het goed als je elkaar aanspreekt als dat nodig is. 

- Er wordt meer fruit gegeten, dat is positief. Als we hier aandacht voor houden, dan 

stimuleert dat! 

- We zouden graag nog vaker ‘echte handvaardigheidlessen’ hebben; met echt knutselen en 

werken met hout.  

- Terwijl we nu met elkaar praten, wordt de vraag gesteld hoe het eigenlijk zit met zwerfafval 

op het plein? Ligt er veel? Zouden we zelf minder verpakkingen mee kunnen nemen? Als we 

zien dat iemand iets laat vallen, dan kunnen we elkaar erop aanspreken. De vuilnisbak bij de 

deur stinkt erg, misschien kan er een deksel op? Of een nieuwe zak in? 



- Er is wel speelgoed maar dat mag vaak in de pauzes niet uit de schuur. Meer speelgoed voor 

de bovenbouw zouden we graag willen; de banden en frisbee zijn al erg leuk, maar misschien 

fietsjes voor de bovenbouw? En andere tip; een soort hindernisbaan/aflegparcours op het 

nieuwe plein? 

- In het nieuwe schooljaar liever geen stiltehoek naast Nikkids. 

- De bel hoor je niet overal op het plein… een andere bel? Of bellen door een juf midden op 

het plein ipv door kinderen? 

- De nieuwe indeling van de lokalen is fijn! 

- Het is fijn dat wanneer er iets is voorgevallen tussen kinderen, dit met de juf wordt 

besproken! 

- Het werken met een takenkaart is fijn. 

- Het Palet heeft kortere schooldagen omdat we een continurooster hebben. 

- Het buitenspelen verloopt leuker en gaat beter. 

- Het is goed dat Juf Susanne sommige kinderen speciale les/training geeft 

- Er zijn in de klassen goede en serieuze regels en het is fijn dat je deze regels zelf mag maken.  

- Ook in groep 3-4 willen we graag meedenken over klassenregels. 

- Kinderen die in de leerlingenraad zitten, werken soms graag met een schriftje. Krijgen we dit 

schriftje van Het Palet? 

 

Het was leuk in de leerlingenraad! Wat jammer dat het schooljaar alweer voorbij is, wat dan houdt 

dus ook deze leerlingenraad op. 

 

 

 

 


