
 
 

Leerlingenraad 17 januari 2020 

Aanwezig: Roemer, Niels, Mara, Fay, Salina 

Afwezig: Roos (ziek) 

1. Wat ging er afgelopen periode goed en iets minder goed? 
We kijken terug op een hele leuke kerstviering! De goochelaar was leuk en het was ook erg 
leuk dat we zonder begeleiding (bovenbouw) en zonder schema door de school mochten 
lopen. Het was goed georganiseerd en iedereen heeft het erg naar zijn zin gehad. 

 
2. Mara vertelt dat haar ouders leuke spellen hebben (die zij gebruiken voor bijvoorbeeld het 

organiseren van kinderfeestjes) die we op school kunnen gebruiken bij activiteiten.  
Ook kan Mara kuikentjes mee naar school brengen, bijvoorbeeld tijdens Pasen. Juf Susanne 
vindt dit goed, veel kinderen vinden dit vast ook leuk kuikens op school te hebben. 

 
3. Groep 5-6 zou graag zonwering in hun lokaal willen, maar ook een ombouw om de radiator 

omdat kinderen zich stoten aan de scherpe randen. 
- Ze willen ook graag laten weten dat zij Het Palet de leukste school vinden en blij zijn met 

de plannen die er zijn voor het nieuwe schoolplein… ze hebben er namelijk ‘stiekem’ al 
iets van gezien. 

- Een idee wat de klas bedacht heeft; kunnen de groepen tijdens activiteiten weer 
gemengd worden. (groepjes  ormen met kinderen uit verschillende klassen). 

- En mogen de knutselwerkjes uit groep 5-6 opgehangen worden in de school? Er is 
namelijk in het eigen lokaal niet veel ruimte voor. Eigenlijk zou het leuk zijn als er van alle 
groepen knutselwerkjes opgehangen zouden worden, de school ziet er dan nog gezelliger 
uit! 

 
4. Groep 7-8 heeft tijdens het voetballen last van hondenpoep dat buiten het schoolplein ligt! 

Het is lastig om mensen hierop aan te spreken en briefjes in de brievenbus brengen is lastig 
omdat we niet weten waar de mensen wonen die de drollen van hun hond niet opruimen. 
Eigenlijk moeten we iets bedenken wat wel aandacht trekt en ook helpt… idee: groep 7-8 
maakt vlaggetjes met tekst erop die in de achtergelaten hondenpoep worden gezet. Dit valt 
vast op en mensen zijn vast nieuwsgierig wat er op de vlaggetjes staat! Misschien helpt het? 

 
5. Groep 3-4 vindt het lastig zich te concentreren als de kleuters in de hal spelen en/of buiten 

voor hun raam als er een toets gemaakt moet worden. Er is al een afspraak dat de kleuters 
tot 11.15u niet in de hal spelen, maar Juf Susanne heeft we gemerkt dat de kleuters veel 
stiller en rustiger spelen sinds er ‘echte themahoeken’ gemaakt worden.  
Omdat het wel stoort bij Citotoetsen, spreken we af dat de juffen elkaar herinneren aan 
Citotoetsen en er dan extra rekening mee houden. 
 
Nikkids houdt al heel veel rekening met ons en dat is echt fijn! 
Al is het niet zo handig dat ouders hun kind bij het ophalen op tafel zetten om jassen en 
schoenen aan te trekken als wij aan die tafels zitten te werken. Juf Susanne zal dit nog even 
tegen Nikki zeggen. 

 
6. We bespreken weer dat er soms gekke dingen gebeuren met toiletpapier en toiletrollen. Juf 

Susanne wil volgend jaar graag professionele toiletrolhouders aanschaffen, zoals je in 
restaurants wel eens ziet. Ze legt ons uit dat hiervoor voldoende geld moet zijn en laat zien 
hoe de begroting er uit ziet. 



 
 

We bespreken dat het eigenlijk best gek is om met een toiletrol door de school te 
lopen, alsof je op een camping bent. Soms staan er nu te veel rollen in een klas, 
soms gebruiken kinderen het dikke handdoekpapier als ze de rol vergeten, 
iedereen heeft de rol al vastgehouden en ergens neer gezet als jij deze meeneemt, enz. Thuis hangt 
er toch ook gewoon een rol op in het toilet? Misschien moeten we gewoon leren hier ook op school 
netjes mee om te gaan? 
We gaan vanaf volgende week gewoon weer proberen hoe het gaat als er rollen ophangen in toilet!  
 
De drama- en muzieklessen zijn erg leuk! Er is een evaluatie geweest en er is besloten dat de lessen 
ook volgend jaar gegeven zullen worden. Wel gaan er dan lessen in blokken van bijvoorbeeld 4 
weken gegeven worden, zodat we nog meer leren en de juf/meester nog meer tijd kan besteden aan 
wat we leren. Deze blokken zullen dan rouleren. 
 
Het valt op dat er tijdens de lessen zo veel rust in de school is, ook als er veel kinderen in de hal 
werken. Tijdens rondleidingen benoemen mensen dat ook! 
Wel is het tussen de middag erg luidruchtig op de gang; met name de kinderen in de bovenbouw 
rennen door de gang naar de kapstok en moeten dit echt rustiger gaan doen. 
In groep 5-6 zijn de kinderen wel geschrokken van het berichtje dat we het wandelkoord van Nikkids 
gaan gebruiken om door de hal of naar de gym te lopen als we niet rustig en netjes kunnen  
lopen… ;-)  
 
 
Juf Susanne laat ons een ontwerp zien voor het nieuwe schoolplein; het voetbalveld en het 
schoolplein worden als het ware met elkaar verbonden en geeft ons heel veel ruimte om te spelen. 
We zien een speeltoestel, autobanden, duikelstangen, buizen om doorheen te kruipen, 
bamboeplanten om achter te verstoppen, een speelhoek voor de kindjes van Nikkids, het fietsenhok 
op een andere plaats, voetbalveld, pingpongtafel op het veld, fruitbomen, plantjes rondom het plein 
en nog veel meer leuke dingen! Het veld kan ook door kinderen uit de wijk gebruikt worden. 
Er komt nog een informatieavond voor omwonenden, zodat ook zij goed geïnformeerd worden en 
hun vragen kunnen stellen. 
Juf Susanne vertelt dat we nog wachten op een bericht van de Gemeente vanwege het bouwen van 
een extra lokaal. Dit kan best nog een tijd gaan duren, maar de start is gemaakt. Daarna zal er gestart 
worden met de werkzaamheden op het grasveld en later op het plein zelf. Dit vanwege de bouw. 
De wens is dat straks twee lokalen bij komen. 
Het schoolpleinplan ziet er superleuk uit! 
 
 


