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Verslag leerlingenraad september 2021 
 
Op 22 september kwam de leerlingen raad voor het eerst bij elkaar. We zijn met zijn achten en er zijn vijf 
nieuwe leden.  
Meester Jaap heeft ons welkom geheten en nog eens uitgelegd waar een leerlingenraad voor is. Hij heeft 
ons ook laten zien waar op de site van de Tiggeldobbe onze pagina is. Aan het eind hebben we een foto 
gemaakt en deze staat nu op de site. 
We gaan eens in de 6 weken met elkaar overleggen en als we belangrijke zaken hebben mogen we 
meester Jaap altijd vragen om een overleg. We houden elkaar ook via de computer op de hoogte. Dat kan 
via TEAMS of de mail. Meester Jaap vraagt aan meester Jeroen wat het handigste is en hoe we dat moeten 
doen. 
We hebben gekeken naar de onderwerpen van een jaar geleden. Sommige punten gaan we weer 
bespreken en andere punten hebben doorgestreept. Dit omdat die al zijn opgelost. 
Darien en Iris gaan aan de slag met een stukje te schrijven over een ideeënbus. Roel en Levi over de 
afspraken over het buitenspelen en buitenspeelgoed. 
Roel en Iris willen wel met kinderen van obs Klinkenborg in Kantens praten. Die willen namelijk ook een 
leerlingenraad oprichten. 
Voor de volgende keer hebben we allerlei punten genoemd die we dan gaan bespreken. Zoals hoe het 
spelen op de Tirrel gaat, of daar ook een chill-plaats is en of er ruimte is om kunstwerken op te hangen. 
Ook gaan we praten of er vanaf groep 5 ook Engels kan worden gegeven en bijvoorbeeld scheikunde in 
groep 8. En een van ons wilde meer aandacht voor lessen over dieren. 
We hebben afgesproken dat meester Jaap de eerste keer een verslagje maakt. 
De volgende keer is op woensdag 27 oktober.  Wij krijgen dan vooraf een agenda wat we gaan bespreken. 
 
 


