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De beste wensen 
Wat fijn dat we afgelopen maandag weer open mochten! De eerste schoolweek van 

het nieuwe jaar zit er alweer op. 1 januari ligt alweer even achter ons. Toch willen wij 

u graag nog een gelukkig nieuwjaar wensen!   

Voor de vakantie hebben we een inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank. 

26 dozen vol zijn naar de voedselbank gegaan. Daar maken veel gezinnen die leven in 

armoede dankbaar gebruik van. Wat een mooi resultaat! Dankuwel daarvoor! 

De leerlingenraad 
Leerlingenraad op de St. Joseph 

 Op de St. Josephschool hebben we een leerlingenraad. In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen 

zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. 

Zo komen we te weten wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de 

belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. 

Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. 

 Wat doet de leerlingenraad ? 

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je 

jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een 

leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze 

binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het 

meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, carnaval enz. 

 In de klassen hebben leerlingen zich kunnen presenteren en zijn verkiezingen gehouden. De volgende 

leerlingen nemen in schooljaar 2021-2022 zitting in de leerlingenraad: 

groepen  5: Tije en Jur 
groepen 6: Louwe en Yoanie 
groepen 7: Timo, Veerle en Tijm 
groepen 8: Guus en Fender 

Hoe werkt de leerlingenraad ? 

Deze groep komt zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen 

vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt 

welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag 

gemaakt van elk overleg. De directeur neemt deel aan de leerlingenraad. 

Vandaag heeft de leerlingenraad voor de tweede keer vergaderd. De leerlingen hebben een aantal ideeën 

al verwezenlijkt: zo is de pannakooi al deels aangepast aan de wensen van de leerlingen en er is een 

ontwerptekening gemaakt voor het leerplein van de bovenverdieping. Het is een enthousiaste club! 

mailto:kbs.st.joseph@kpoa.nl

