
Leerlingenraad 2022-2023 

  
Zwerfvuil-opruim-dag- (zie punt 5) 

6a Jamelia  vrijdag 

6b Ishaan  woensdag 
6/7 Deshay-Lynn  Maandag? 

7a Yussuf  maandag 

7b Jaisa  dinsdag 

8a Rayano /Jah-shailey -inval- dinsdag 
8b Naami  Donderdag 

Agenda school/directie Afspraak Besproken/gedaan 
dd 

1. Poster inloopweek maken 
bij amel (vrijdag 14 october?) 
 
 

Vrijdag 28 oktober va 1300 bij juf Amel, 
jullie worden opgehaald door juf Gina. 

12-10 

2. Verslaggevers worden van 
activiteiten in school.  
 
 

De leerlingenraad wil dit wel. Idee is: je 
vraagt/interviewt klasgenoten en je kan 
samen een verslag maken evt met juf 
Amel. Verslag gaat met Nieuwsbrief 
mee en komt op de website.  

 

Naami en Yussuf 
willen verslaggever 
zijn. 

3. Kernteam SEL vraagt 
advies om de gedragsregels 
korter en beter te maken…Er 
zijn 7 regels, we nemen een 
regel per keer onder de loep.  
 
 

Ja, de leerlingen hebben de regel van 
deze week (ik houd mijn handen en 
voeten bij mij) mee naar de groep en 
zullen om ideeën vragen. Dus schrijven 
ze op de kopie en nemen ze mee of 
brengen ze naar juf Jose.  

12-10 
Februari 2023 gaan 
we daarmee verder. 

4. Pepernoten inpakken  Ja, op 2 december helpt de llng-raad 
met inpakken. Juf Gabrielle haalt je uit 
de klas. 

12-10, is gedaan. 

5. Zwerfvuil rond school in 
de perken. 

Oplossing: elke groep adopteert een 
dag (zie boven bij de namen) en 
probeert ervoor te zorgen dat max 3 
leerlingen in de grote pauze rondlopen 
met de knijpers en een emmer. Emmer 
vol? Inleveren bij conciërge of 
administratie. Deze ‘rapers’ mogen in 
het groen voorbij de hekjes. De 
leerlingenraad organiseert dit.   

12-10, gaat het 
project goed? Het 
loopt goed, In mei 
nog even bespreken 
of het goed blijft 
gaan. 

6. Goede doelen actie 2022-
2023, welk goed doel? 

Er werd online gezocht naar:  
Save the childeren 
1 voor 12 
Make-a-wish 

De leerlingenraad 
kiest unaniem voor 
Make-a-Wish.. 



 

7. Hallo reigersbos! 
Kinderpagina in krantje 
over buurtzaken 

(gm.asselman@live.nl) 

Kortgeleden heeft het buurtplatform 
Reigersbos een buurtpamflet 
uitgebracht. Begin januari 2023 een 
echte buurtkrant van 8 pagina’s (2 A3 
dubbelgevouwen), die huis aan huis in 
Reigersbos verspreid zal gaan worden. 
In de buurtkrant graag 1 pagina die 
volledig door kinderen uit de buurt is 
gemaakt. 

Misschien later in 
2023 

8. Dachar, vraag over 
brede school plus of Rijke 
schooldag. Dwz meer uren 
BS. 
 

Welke activiteiten zouden meer kunnen 
in de brede school? De huiswerkklas 
wordt genoemd. Eerste adviezen zijn:  
Volleybal, atletiek, tennissen, 
geschiedenislessen, beroepen-
orientatie, 

Besproken, de 
leerlingen zullen het 
in de klas bespreken.   

9. Voedselbank Misschien is er hulp nodig,  Ja leerlingenraad wil, 
juf Alice helpen. 

10. Foto leerlingenraad  In februari 2022  

11. Surprises & sint Suprise maken is soms erg lastig. Ook 
het kopen van 5 euro is lastig. 
Wachttijd voor juf Amel-hulp.  

Besproken, de 
leerlingen zullen het 
in de klas bespreken. 

 

12. Goede doelen activiteit 
(hoe gaan we geld ophalen 
voor make-a-wish 
foundation). 

Ideeën: Sponsorloop, sponsors voor 
een schoonmaakactie Reigersbos. 
Taartenloterij is ook een plan. 

Besproken, de 
leerlingen zullen het 
in de klas bespreken. 
Ideen gaan naar de 
MR.  

 

13. tafeltennistafel Komt! In het voorjaar! Het wordt vast 
ook een chill-plek zegt llngraad.  

Tafeltennismateriaal 
klaarleggen. 

 

    

 

Agenda leerlingenraad Afspraak Besproken dd 

   
1.Brief over kunstgras kooi. 
Verstuurd naar de gemeente. 
 

Jose geeft update over de 
brief. Hij ligt nu bij de 
gemeente 
(g.uiterwaal@amsterdam.nl)   

12-10 Zodra er meer nieuws is 
volgt dat in de leerlingenraad. 
25-1-2023 De pingpong-tafel 
gaat er komen heeft de 
gemeente geschreven maar 
ook: de kooi gaat weg over 
een paar jaar 

2. Feestdag-ideeën Er leven veel ideeën.  12-10 Een carnavals/verkleed-
dag is gewenst. Gewoon om 
plezier te maken met elkaar.  
 
Ook een spelletjesdag in de 
ochtend van 5 december is 
een idee en Rekenspelletjes 
mogen ook!  
Bij voorkeur op een 
maandag..(blue monday)  

mailto:g.uiterwaal@amsterdam.nl


 
Juf Jose zal dit bespreken in 
het team.  
 
 
 

3 Kooi-ruzies. Grote pauze voetballen 
Probleem is dat de ballen op 
het dak komen. Er is ruzie 7a, 
alleen basketballen en 
voetbalveld. Een dak is nodig, 
Lastig voor de buren. Jongesn 
zijn verbannen uit king, kooi 7a 
 

Idee leerlingraad is: 
Consequenties op vechten. 
Schorsing voor kooi. 
Regels ophangen aan de kooi. 
 

 
Rondvraag:  
 

Tamboerijn-feestdag met een 
speurtocht is gewenst. Zoals 
op  schoolkamp. 
Meer Natuur. 
Jose laat de website zien: 
www.detamboerijn.nl 

25-1 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

  



 

 

 

Van de leerling(raad) wordt verwacht dat ze het volgende onder de knie kunnen krijgen: 

- Goed kunnen luisteren 

- Een eigen mening hebben. 

- Elkaars mening te respecteren 

- Openstaan voor ideeën van anderen 

- Betrouwbaar zijn 

- Lef hebben om dingen te durven zeggen en te presenteren 

- Door middel van argumenten een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is. 

- Overleggen en samenwerken 

- Eigen verantwoordelijkheid nemen 

 

Data leerlingenraad (overleg) 

12 oktober 13.00 

30 november 13.00 

25 januari 13.00 

22 februari extra  

22 maart 13.00 

17 mei 13.00 

14 juni 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


