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1. WELKOM  
 
2. Kennismaken:  

Een nieuw schooljaar, een nieuwe Linderaad. Iedere klas heeft weer een 
kind afgevaardigd. Democratisch, zo gaat dat! 
We maken kennis met: Evi, Féline, Liv, Gus, Geniva en Lotte. Iedereen 
heeft er veel zin in.  
Juf Christa legt uit hoe het gaat in de Linderaad, maar inmiddels is dit wel 
al bekend.  

 
3. Bespreekpunten 

We hebben vorig jaar een lijstje gemaakt wat we dit jaar willen 
bespreken:  

- Pesten,  
- Speelplaats (meer toestellen?) 
- Verfbeurt gang/klas 
- Kunst 
- De gymlessen 
- Gebruik computers / tablets (vertrouwen) 
- Overblijven 
- Kanjerhok en de kanjers 
- Opruimen 
- Papiergebruik 
 
We bespreken welke punten voorrang moeten krijgen. We vinden dat 
pesten het belangrijkste is. Dat gaan we de volgende vergadering als 
eerste bespreken. Ook het kanjerhok en de kanjers bespreken we dan. 
De verfbeurt, papiergebruik en kunst zetten we als laatste, dat werd als 



minst belangrijke gekozen. De speelplaats, de gymlessen, computers, 
overblijven en opruimen komt dan er tussen in. 
Soms komt er nog een onderwerp bij. Dat kan zijn omdat het belangrijk is 
voor de juffen en meester of juist omdat de kinderen dit willen 
bespreken. Dat kan! 
 

4. Het goede doel. 
Vorig schooljaar hebben we gekozen voor ‘Make a wish’. We hebben een 
sponsorloop gedaan en heel veel geld opgehaald voor het goede doel. 
Dit jaar komt weer een nieuw goed doel. We bespreken wat we een goed 
doel zouden vinden. We komen uit op het WNF of op Kika. 
De volgende keer nemen we het besluit. Ook bespreken we wat we 
zouden kunnen doen. 

 
5.  Rondvraag  

Er is (nog) niets voor de rondvraag. Juf Christa legt uit waarvoor de 
rondvraag is. We maken nog foto’s, zodat ieder op school weet wie in de 
Linderaad zit. Alle kinderen mogen op de foto; voor in de klas en op Isy. 

 
 
Tot de volgende keer! 
Juf Christa 


