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Leerlingenraad 
Afgelopen week is de leerlingenraad 
in de nieuwe samenstelling bij elkaar 
geweest! De raad bestaat uit een 
leerling van elke bovenbouw 
stamgroep. Thijs Kist uit Bouvigne; 
Zoe Nekkers uit Hoenlo; Ilona Ailo 
uit Borg Ewsum en Natel Bidrosyan 
uit Welgelegen.  
 
Wat is een leerlingenraad ? 
In een leerlingenraad zitten kinderen 
die gekozen zijn door hun eigen 
klas. Het zijn leerlingen die graag 
namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van 
onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om 
erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze 
zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.  
Wat doet de leerlingenraad ? 
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren 
kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die 
ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de 
leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een 
groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het 
meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, 
schoolavond enz. 
 
Wie zitten in de leerlingenraad ? 
In onze leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Uit elke bovenbouw 
stamgroep wordt een  leerling gekozen om de groep te vertegenwoordigen. Dat zijn 
dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de 
informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een 
vergadering; en andersom, ook wat besproken is in een vergadering, weer in de klas 
vertellen. De vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid 
door de directeur van de school. 
 
Hoe werkt de leerlingenraad ? 
Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. 
De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn 



gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze 
komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg.  
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er 
op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, 
vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school 
(directie, leerkrachten) agendapunten in. 
Belangrijke uitgangspunten zijn : 

● de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren 
● de leerlingen inspraak geven 
● de leerlingen democratie laten ervaren 
● de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is 
● de sfeer op school bespreken en verbeteren 
● de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de 

school  
● een leerling kan niet worden gestraft voor de meningen die hij/zij in de 

bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt. 
● De raad moet liever geen individuele personen als onderwerp van gesprek 

nemen. 

Oudervereniging in nood! 
Onze ouderraad zoekt nieuwe leden! Een aantal enthousiaste 
ouders heeft afscheid moeten nemen en men is dus op zoek 
naar vervangers! Wie wil graag meedenken en meehelpen de 
school voor onze kinderen nog leuker te maken door o.a. Het 
organiseren van het sinterklaasfeest, de lampionoptocht enz.? 
Voor vragen kunt u terecht bij de ouderraadsleden: Ilona de 
Pagter, voorzitter; Petra Kissing; Yvette Wevers; Priscilla ten 
Hove; Anita Linthorst, Petra Baas; Fulya Donmez; Marjolein 
Westerhof; Marieke Smit en penningmeester, Pauline 
Timmerije. 

 
Bijbelverhalen 
Wij gebruiken de godsdienstmethode “Trefwoord”. In elke dinsdagkrant plaatsen wij 
een overzicht van de verhalen die verteld worden in de groepen, zodat u thuis ook 
weet waar we mee bezig zijn! Het thema is: Beloven (week 37 en 38) 
Inhoud: Doen wat je belooft; commitment en vertrouwen. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: Dit belooft wat! (Genesis 13, 8-13); God belooft Abraham een volk (Genesis 15).  

middenbouw: Uit elkaar (Genesis 13, 1-13); Twee beloftes van God (Genesis 13, 14-18 en 15, 1-6). 

bovenbouw: Ruzie in het Beloofde Land (Gen. 13, 1-13); Twee beloftes van God (Gen. 13, 14-18 en 15, 1-6). 

 
Hoofdingang niet gebruiken 
Een van de scharnieren van de deur van de hoofdingang van 
school is kapot. Er is een nieuwe besteld, maar het bedrijf dat 
de reparatie moet uitvoeren is heel druk! De komende tijd 
kunnen we deze ingang van de school dus niet gebruiken! 
Natuurlijk kan de deur wel gebruikt worden bij een noodsituatie! 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s, Gerrit Hendriks 


