
Leerlingenraad 

Datum:  
Vrijdag 9/11/2018  

Wie is er aanwezig:  
 A B 

1 Arne Vincent 
2 Carlotta Fébe 
3 Zoë Rares 
4 Analisa Lars 
5 Ramzi Nisa 
6 Ayan Aafke 

 

- Secretaris: Rozemarijn 6A - Juf Inge 
- Voorzitter: Amelia 6A - Juf Caroline  

Vraag van de maand:  
- Wat vinden jullie positief aan de buddywerking op de speelplaats?  Wat 

zouden jullie nog anders willen? 
- Variarondje  

Bevindingen van de leerlingen:  
 

GOED 

● je kan ruzies sneller oplossen 
● ze zijn lief en luisteren naar kinderen 
● de juffen worden minder gestoord en moeten niet overal tegelijkertijd zijn 
● dezelfde leeftijd 
● ze helpen 
● je wordt sneller geholpen als je je pijn hebt gedaan 
● ze letten ook op dat er niks stuk gaat 
● alleen buddy’s voor eerste, tweede en derde leerjaar 
● ze kunnen mee spelen 

SLECHT 

● lastig om voor vierde, vijfde en zesde ruzies op te lossen 
● sommige buddy’s hielpen niet 



● buddy’s hadden zelf geen/weinig speeltijd over 
● soms waren het geen ruzies en deden kinderen alsof 
● de kinderen luisteren alleen naar de juf en niet naar de buddy’s 
● buddy’s veranderen de spelregels 
● soms maken buddy’s het erger 
● ze waren te lief en speelden in plaats van iets op te lossen 
● met de kleuters werd gewoon gespeeld 
● als er geen ruzies zijn is het saai en duurt het te lang 
● het duurde soms te lang voor een buddy kwam helpen of er waren twee ruzies 

tegelijk 
● ze waren te lief 
● als de buddy in een ruzie moet tussenkomen en het gaat over zijn vriend of 

broer/zus is het lastig en moet hij kiezen 
● er waren te weinig buddy’s 
● te weinig oplospaden 

Variarondje= ideeën vanuit de klassen: 

❖ halloween vieren 
❖ geen uniform dragen op woensdag of donderdag 
❖ speelplaats nog leuker door: meer gras; 2 ping pong tafels; kapstokken buiten; 

stripkar  bij goed weer; gezelschapsspelletjeskast; meer picknicktafels; vaker 
muziek 

❖ middagactiviteiten binnen na de herfstvakantie 

Wanneer komen we opnieuw samen? 
De leerlingenraad gaat opnieuw door op vrijdag 7 december 2018 omstreeks 13:00 uur 
in de flexklas.  

 

Volgend agendapunt:  
Op de leerlingenraad van 7/12/2018 wordt het volgende punt besproken: “Wat vinden 
jullie een leuk idee voor de schoolreis op het einde van het schooljaar?” 


