
 
 
 

LEERLINGENRAAD 

Dinsdag 5 februari 2019 

12.45 – 13.15 uur 

Aula op de Wilgenlei 

 

 
Voorzitter:  Juf Janniek 
Notulist:  Juf Ilona 
 
 

1. Opening 
Welkom allemaal, fijn dat iedereen er is. 

 
2. Mededelingen 

- Bram: spiegels in de toiletten zijn toch nog gewild. In elke wc 1, dus totaal 8. 
- Britt: de kapstok bij groep 6B hangt scheef en los. Hierdoor valt er veel op de 

grond of wordt op de kast gelegd. 
 

3. Actiepunten uit vorige vergadering 
- wc-verfrisser: timer; Juf Wilma heeft aangegeven dat de wc-verfrissers 

vervangen worden wanneer nodig, dus er is controle. 
- navragen Julie / Britt schommels juf Jeanine: nog niet gedaan. 
- speelmateriaal buiten bij juf Wilma: nog geen duidelijk antwoord vanuit de 

directie.  
- afspraken over speelgoed herhalen in de klas: is gedaan, worden veel 

gebruikt in de klas. Er zijn afspraken (bij de meeste klassen) gemaakt door de 
leerkrachten. 

- afspraken rondom ping-pongtafel: rooster wordt niet gebruikt. Misschien 
wanneer er nieuw materiaal is, kan het rooster weer ingezet worden. 
 

4. Input vanuit 
● rode brievenbus: geen nieuwe input 
● klas: zie mededelingen 

 
5. Bespreekpunten 
- Pestprotocol: document van pestprotocol is te moeilijk voor leerlingen. Daarom 

bespreken we het punt om ervaringen uit te wisselen. 
- De Vreedzame School 

Hoe gaat het in de klas, wat is er zichtbaar? 
- Wanneer er ruzie is in de klas, merken ze niet altijd dat er inzet is vanuit de 

leerkracht. 
- DVS wordt gebruikt, de lessen, de petten, wordt ook zo benoemd. 
- DVS-lessen worden niet structureel ingezet (weken geen les meer gehad, het 

gaat wel goed in de klas, dus niet nodig) 



- DVS-lessen hebben we één keer gehad, maar dat was geen succes (saai, 
veel kinderen gingen lachen, kletskaarten worden niet meegegeven, 
kinderachtig). Zou fijn zijn als er een les is wanneer er iets gebeurt. 

- Bij pestgedrag in een klas, is er een groepsgesprek geweest. Dit heeft 
geholpen. 

- Hetgeen wat helpt is blijven praten, tijdens de ruzie. Dit is eigen initiatief. 
- Ruzies zijn vaak tijdens de overblijf. 

 
6. Huiswerk voor de volgende keer 
- Vraag aan je juf of meester of er een spiegel in de wc mag komen. 
- Vraag welk buitenspeelmateriaal er in de klas gewenst zijn en zet dit in het document 

in de Classroom. 
 

7. Rondvraag 
Geen vragen voor de rondvraag. 
 

8. Acties: 
- Juf Ilona en Juf Janniek vragen aan meester Ruud of hij de kapstok bij groep 6B wil 

vastmaken / vergroten. 
- Navragen door Julie en Britt over de schommels op het plein bij juf Jeanine. 
- Rode brievenbus hangt nog niet op de Wilgenlei. Juf Janniek en Juf Ilona vragen dit 

na bij de directie. 
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