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Datum: 27 januari 2023 van 13.00 - 13.30 uur 

Aanwezig: Vienn Kesteloo (gr. 5), Sem Barkmeijer (gr. 6), Saar Leendertse (gr. 7), 
Tara Jobse (gr. 8), juf Mariska Francke. 

 
 

We vertellen kort hoe de ideeënbus tot stand is gekomen. Alle kinderen hebben de 
doos zelf gemaakt en in de klas geïntroduceerd aan de kinderen. Ze hebben 

benadrukt dat er alleen haalbare ideeën in de box mochten komen.  
 
Gr. 5 had veel ideeën. Besproken in de klas en samen met juf zijn er uiteindelijk 2 

uitgekozen: 
• Meer speeltoestellen op het plein, waaronder een extra (hoger) duikelrek 

• Andere stoelen in de klas of kussentjes op de zitting en rugleuning. Deze is nl. 
Erg hard en “veert” niet mee. 

 
Gr. 6: had wel 10 briefjes, maar 3 of 4 verschillende ideeën. Er is in de klas gestemd 

  welke mee zouden gaan naar de leerlingenraad.  
• 5 minuten langer buiten spelen. Dit zou van de leesmotivatietijd af kunnen. 

• Een chillplek in de school waar je tot rust kunt komen na bv een ruzie op het 
plein of als je een tegenvallende score hebt gehaald op een toets. 

 
Gr. 7: had maar 1 idee: 

• Meer groen op het plein, meer planten, maar misschien ook wel leuk om een 
moestuin te hebben. 

 
Gr. 8: Had in totaal 6 ideeën, er zijn er zelfs 3 meegekomen. Tara leest er 2 voor: 

• Een basket voor op het plein. 
• Op een bepaalde dag of pauze de pannakooi alleen voor meisjes.  

 
We spreken alle ideeën door en kiezen er gezamenlijk 1 uit om verder uit te werken. 
We beginnen met het idee uit groep 7: meer groen op het voorplein/moestuin.  

 
Een moestuin zou eigenlijk wel heel leuk zijn voor groep 5, 7 en 8. (groep 6 heeft er 

al één buiten de school) Juf Amanda kan misschien meedenken over deze vraag 
omdat zij ook de moestuinen van groep 1 t/m 4 helpt inrichten. Alle kinderen 

schrijven een brief aan juf Amanda en nemen deze mee naar de volgende vergadering 
op 24 maart. Dan maken we er één brief van die we mailen aan juf Amanda. Het liefst 

maken we daarna een afspraak met haar om het plan door te spreken.  
 

 
 

 
 

 



 
 

Omdat er nog tijd over is bespreken we nog een idee: een bepaalde dag/pauze de 
pannakooi voor meisjes. Hoe kunnen we dit realiseren? Bespreek het met je eigen 

juf of meester. Als er een meisjesmoment komt zou er ook een jongensmoment 
moeten zijn. De gemende momenten moeten ook wel blijven. We komen op de 

volgende verdeling: Bijvoorbeeld op maandag gemengd, dinsdag alleen meisjes, 
woensdag gemengd, donderdag alleen jongens en op vrijdag gemengd. Juf of meester 

wil hier misschien wel een afspraak over maken met de klas, in ieder geval om een 
periode uit te proberen. Als het bevalt kunnen er misschien meer momenten komen.  

 
 

• Volgende vergadering: vrijdag 24 maart 2023 van 13.00 - 13.30 uur.  
 

 

 


