
 

 

Op de Julianaschool en op de Kennedyschool hebben we een leerlingenraad. De leerlingenraad 

is een groepje kinderen uit groep 7 en 8 dat meedenkt over activiteiten op school. Dit jaar zijn 

dit van de Julianaschool Mees, Niels, Timo en Annabel en van de Kennedyschool Jarena, Amora, 

en Helena. Er komen nog verkiezingen in groep 7 van de Kennedyschool, zodat de aantallen 

eerlijk verdeeld zijn. Normaal gesproken doen zij dit met een leerkracht en een lid van de 

ouderraad. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de leerlingenraad gezamenlijk te laten 

vergaderen onder leiding van juf Sharon en juf Yvette. Wij zijn namelijk niet alleen benieuwd 

naar hun mening over bijvoorbeeld de kerstviering, maar ook over hun kijk op onderwijs. 

Donderdag 26 november hebben wij hen geïnterviewd en dit interview delen wij graag met 

jullie. 

 

Hoe zien jullie de toekomst van de scholen voor je? 

Helena:  ik denk dat het later een grote mooie school wordt met een mooi schoolplein 

en dat de kleur van de school oranje wordt, omdat we geel en rood zijn en die 

gaan samen. We verwachten dat we meer keuze hebben in onze 

vriendschappen.  

Annabel:  Het wordt een grote school. Ik hoop dat het goed gaat. Ik hoop ook dat er 

nieuwe leerkrachten bij komen (in verband met het lerarentekort). 

Timo:   Ik hoop dat het op een plek komt waarbij we de ouderen niet teveel overlast 

bezorgen. We mogen na schooltijd niet op het kleine plein, omdat we dan 

teveel lawaai maken voor de omwonenden. Het onderwijs moet meer op 

niveau. Wat we nu bij begrijpend lezen doen; werken op je eigen niveau in de 

juiste groep, dat zouden we bij alle vakken moeten doen. 

Amora:  De juf geeft les op het niveau van groep 7, maar kinderen uit andere groepen 

mogen ook aansluiten indien ze dit niveau hebben. Op je eigen niveau zitten 

met goede hulp. In groep 8 een juf die middelbare school onderwerpen 

aanleert. 

Timo:   We willen ook een plusklas.  

Helena:  meer aandacht voor kinderen die anders denken, zoals hoogbegaafde 

kinderen. Altijd van klas wisselen is niet fijn. We willen ook kleine klassen voor 

kinderen die bijvoorbeeld snel afgeleid zijn of kinderen met dyslexie die hulp 

nodig hebben. We willen ook lege lokaaltjes waar je naartoe kan wanneer je 

hoofd ontploft. Dat hun hoofd ontploft is heel zielig, als ze bijvoorbeeld niet 

tegen bepaalde tikgeluidjes kunnen. Ze moeten dan naar een andere klas 

kunnen om tot rust te komen. 

Niels:   Ik zou willen dat we samen gaan. Dan heb ik meer kinderen om te leren kennen 

en krijg ik hopelijk meer vriendschappen. 

 

Waar zijn jullie trots op? 

Timo:   op het groene plein. Al vinden we het jammer dat er op het kleine plein meer 

veranderd is dan op het grote plein. 



 

 

Helena:   ik vind het fijn dat we in de pauze met de Juliana en Kennedy samen mogen 

spelen. 

Annabel:  Ik vind het fijn dat de kinderen in onze school goede hulp krijgen. Bijvoorbeeld 

wanneer je moeite hebt met rekenen, dan kun je met een juf of meester extra 

hulp krijgen in het hol of aquarium. 

 

Hoe vinden jullie de samenwerking nu gaan? 

Helena:  de leerlingenraad gaat goed en het is leuk om samen te praten. De 

samenwerking tussen de twee scholen is goed, omdat we nu twee directeuren 

hebben. Dit werkt goed samen. 

Amora:  ik vind het een goede samenwerking, want we zitten hier ook met Juliana en 

Kennedy en op het plein spelen we ook meer samen. 

Mees:   Het gaat goed. 

Niels:   Bij de leerlingenraad vind ik het gezellig. Op het plein zouden we nog wat meer 

mogen mengen. 

 

Wat kan er nog beter aan de samenwerking? 

Timo:   meer samenwerking tussen de klassen. Tussen groep 8 is dat wel, maar dat is 

bij de andere klassen nog heel weinig of niet.  

Annabel:  we willen niet de musical samen doen, maar we kunnen wel dezelfde musical 

doen. 

Helena:  we vinden het goed dat juf Eline en meester Dwayne met elkaar praten. 

Amora:  dit zou best kunnen tussen de andere juffen en meesters. 

Timo:   de groepen naast elkaar zou een goed idee zijn. 

Annabel:  dan zouden we wel veel moeten verhuizen. 

Jarena:  het ligt er wel aan op welke manier. We moeten wel samen verhuizen, maar 

niet tegelijk. Ik vind het wel een goed idee om naast elkaar te gaan zitten.  

Niels:   onder schooltijd meer met de Kennedy samenwerken. 

 

U ziet, de kinderen kunnen al goed bedenken wat zij graag zouden willen. Het is fijn om met 

hen te praten over wat ze verwachten en prettig vinden en mooi om te zien wat een creatieve 

ideëen ze hebben. Zo hebben ze zelf bedacht dat de verkiezingen voortaan gehouden worden 

in de vorm van een debat. Dit zal op 10 december uitgetest worden in groep 7 van de 

Kennedyschool. De kinderen van de leerlingenraad bedenken vragen en hier mogen degenen 

die zich verkiesbaar hebben gesteld over praten met elkaar. Na afloop mag de klas stemmen 

wie hen mag vertegenwoordigen in de leerlingenraad. 


