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Welkom nieuwe leerlingenraad! 
Vandaag is de eerste keer dat we bij elkaar komen; het is leuk, maar ook wel spannend. 
 
We proberen vandaag samen te bespreken wat we fijn en goed vinden op Het Palet: 

- Er komen steeds meer kinderen op school (maar we blijven toch graag een ‘kleine’ school) 
- Er worden geen kinderen buitengesloten. 
- Steeds minder ruzie. 
- Zelfstandig werken gaat beter. 
- We hebben plezier op school. 
- Er wordt Sova-training gegeven. Kinderen die dat volgen, hebben er echt iets aan! 
- We hebben een leerlingenraad. 
- Er zijn veel lieve kinderen. 
-  We hebben geweldige juffen! Ze zijn lief en aardig en ze helpen je graag. 
- Je wordt meteen geholpen als je hulp nodig hebt. 
- Er wordt een speciaal programma (Kurzweil) gebruikt voor kinderen met dyslexie in de 

bovenbouw. 
- Voor kinderen in groep 2 t/m 4 die moeite hebben met letters leren en leren lezen, is er 

Bouw waarbij een aantal kinderen uit groep 8 als tutor helpen. 
 
We proberen samen ook tips en vragen te verzamelen vandaag: 
- Er wordt momenteel tijdens het werken op de gang veel hardop gesproken wat niet de 

bedoeling is. Er wordt gewerkt met “2 x oei = doei”, maar het valt op dat kinderen veel 
praten. 
Voorheen waren conciërges aanwezig en werd er door kinderen minder gepraat tijdens het 
werken, maar meneer Rene en meneer Willem werken er nu niet meer. 
Tip aan de juffen: laat de deur zo veel mogelijk openstaan, want dan wordt er minder 
gepraat op de gang! 

- Er worden regelmatig kleuters (jongens) in de wc van de bovenbouw gezien, meerdere 
kinderen komen uit één toilet en kinderen doen deuren op slot en kruipen onderlangs weg. 
Juf Susanne zal dit bespreken in het team; wanneer meerdere kleuters gelijktijdig naar toilet 
moeten, kunnen zij bijvoorbeeld gebruik maken van toilet van 1-2 of Nikkids, maar niet van 
bovenbouw toiletten.  
En een tip; zet de kraan zachtjes aan bij het handenwassen. 

- Hoort iedereen de bel wanneer de pauze voorbij is? Dat vragen we de kinderen zich af, 
omdat we merken dat niet iedereen meteen in de rij komt staan als de bel gaat. Eigenlijk 
willen we de ‘oude bel’ wel houden, omdat deze toch wel een beetje bij Het Palet hoort.  
Tip: als je de bel hoort, ga dan in de rij staan en/of roep elkaar. Bespreek bijvoorbeeld in je 
eigen klas wie het seintje geeft aan kinderen die voetballen op het veld. 
Tip: de juffen mogen ook best wat ‘strenger’ zijn als het gaat om de rij; dit kunnen we best 
netter en sneller. 

- Er wordt nog steeds veel achter de school en het fietsenhok gespeeld.? Iedereen weet dat 
het niet de bedoeling is, maar het wordt nog steeds gedaan… Misschien gebeurt dat juist 
omdat het eigenlijk niet mag? 

- Durf Nee te zeggen! En leg uit waarom. 
 
 


