LEERLINGENRAAD
Op onze school vinden wij het heel erg belangrijk dat de kinderen een stem
hebben/krijgen. Daarom is er ook dit jaar weer een leerlingenraad gekozen
door de kinderen uit de groepen 4/5 t/m 8. We hebben inmiddels al 5
bijeenkomsten achter de rug waarin er heel veel moois is besproken en
besloten. Elke keer weer zijn wij echt zo onder de indruk van de manier
waarop de kinderen met elkaar dingen bespreken, regelen en besluiten. Wij
voelen ons echt heel erg bevoorrecht om met deze kinderen samen te
mogen werken!
Zo hebben enkele kinderen uit de leerlingenraad zelf een dans in elkaar
gezet voor de aankomst van Sinterklaas en hebben zij ervoor gezorgd dat er
tijd en ruimte beschikbaar is gesteld om deze dans aan andere kinderen te
leren.
Op dit moment zijn ze met elkaar druk in overleg om een Kerstbal voor de
groepen 6 t/m 8 te organiseren.
Het enthousiasme waarmee deze kinderen zich inzetten voor de school werkt
aanstekelijk en elke keer weer verlaten wij het lokaal waar de bijeenkomsten
plaatsvinden met een grote glimlach!
In de onderstaande stukjes stellen de kinderen zichzelf voor en lees dan ook
vooral hun motivatie waarom zij in de leerlingenraad wilden.

Frans de Leeuw en Lonneke Tack

Nadia
Ik ben Nadia den Otter en ik zit in groep 5, mijn hobby’s
zijn turnen en streetdance. Ik zit in de leerlingenraad
omdat ik wil meedenken over de veranderingen van
de school, ik wil bereiken dat ik de school beter kan
maken.

Senna
Mijn naam is Senna Tamminga. Ik zit in groep
5. Mijn hobby’s zijn korfbal, dansen, zingen en
knutselen. Ik wil vertellen wat mijn klas
belangrijk vindt. Dat de mening van mijn klas
gehoord wordt en dat er wat mee gedaan
wordt.

Jip
Mijn naam is Jip Zoontjens en ik zit in groep
6a. Mijn hobby’s zijn hockey en ballet en je
vindt me vaak op de trampoline. Ik wil in de
leerlingenraad omdat ik het belangrijk vind
dat kinderen ook wat mogen beslissen. Ik wil
bereiken dat kinderen zich niet meer
vervelen in de klas. Doei groetjes Jip.

Vince
Mijn naam is Vince van Wingerden
en ik ben 9 jaar. Ik zit in Groep 6B.
Mijn hobby's zijn voetballen,
Feyenoord en Fifa spelen op mijn
Playstation.
Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik
het leuk vind om hieraan deel te
nemen. Ik wil graag nieuwe ideeën
bespreken en helpen eventuele
problemen op school op te lossen.
Wat ik graag wil bereiken is meer mogelijkheden en nieuwe dingen op het
schoolplein om te spelen en dat leerlingen serieus genomen worden door
leerkrachten.

Sara
Hoi, ik ben Sara, ik zit in groep 7. Ik
wou in de leerlingenraad omdat ik
kinderen wil helpen die het moeilijk
hebben op school en om ze weer
met plezier naar school toe te laten
gaan. Ik wil ook dat kinderen iets kwijt
kunnen als ze iets dwars zitten.
Daarom zal ik mee willen helpen en
kijken wat we er aan kunnen doen.

Armand
Mijn naam is Armand en ik zit in groep 7 B.
Mijn hobby is buiten fietsen. Ik wil in de
leerlingenraad omdat ik het leuk vind om
mee te praten. Mijn plannen zijn dat er meer
op het schoolplein komt.

Amilia
Ik ben 10 jaar. Ik hou heel erg van
dansen, zingen, acteren, kickboks en
voetbal. Maar ik hou niet alleen van
sporten; ik hou ook heel erg van lezen
en tekenen. Ik zit in groep 8b, mijn klas
en ik vonden dat er iemand moest zijn
die de stem van de klas/klassen uit
kon brengen dus heb ik me opgeven
voor de voorrondes voor de
leerlingenraad, en ik heb er geen spijt
van. Ik vind de leerlingenraad heel
leuk, want je kan over dingen discussiëren die op school gaan gebeuren. En
het is ook echt een leerlingenraad de leerkrachten beslissen ook, maar het is
onze raad. Iedereen werkt samen we beslissen ook samen. We hebben ook
echt super leuke ideeën. Er komen ook super veel leuke dingen aan, als alles
door gaat. Dit is de eerste keer dat ik in de leerlingenraad zit, en dit is m’n
laatste jaar van school dus heb ik het nog kunnen meemaken! Conclusie de
leerlingenraad is top, en leerkrachten zijn ook heel aardig. Top!!!!!!

