Plan voor ‘groen schoolplein’
Leerlingenraad KBS de Pionier
Schooljaar 2019/2020
In het schooljaar 2019/2020 start op KBS de Pionier de leerlingenraad.
Als leerlingen zich betrokken voelen bij het reilen en zeilen in de groep en op school voelen
ze zich er vaak ook verantwoordelijker voor. Een van de manieren om de betrokkenheid te
vergroten is met een leerlingenraad.
In de leerlingenraad op KBS de Pionier zitten acht leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De
leerlingen uit de raad, de klassenvertegenwoordigers, zijn democratisch gekozen door hun
medeleerlingen. Tijdens de vergaderingen is er een leerkracht aanwezig die een coachende
rol heeft. Iedere vier weken komt de leerlingenraad bij elkaar om te vergaderen. Ze
bespreken samen wat er nog beter zou kunnen op school. Het deelnemen aan de
leerlingenraad is leerzaam. Leerlingen leren dat je invloed kunt uitoefenen op zaken die je
dagelijks aangaan. De leerlingenraad vergroot de leerlingbetrokkenheid. Leerlingen leren
denken vanuit het algemeen belang en ontwikkelen communicatieve vaardigheden
Actiepunten komen voort uit briefjes die leerlingen in een van de leerlingenraad
brievenbussen doen of in de ideeënbus in de klas. Ook kan het zijn dat leerkrachten de
mening vragen van de leerlingenraad. Bv met het uitzoeken van een nieuwe methode of de
inrichting van het schoolgebouw.
Schoolplein
In de brieven- en ideeënbussen krijgen we al vanaf het begin heel veel briefjes van kinderen
over het schoolplein. We hebben een voetbalkooi. Verder is er weinig te doen op het
schoolplein. Met bijna 450 kinderen kan het plein wel wat uitdaging gebruiken. Vorig
schooljaar heeft de leerlingenraad zich georiënteerd in verschillende thema’s van
schoolpleinen. Toen werden kinderen en collega’s al enthousiast over een natuurplein. Dit
schooljaar mogen we het plein verder concretiseren. De directie en het bestuur zijn het
ermee eens dat er iets moet gebeuren. Een collega tipte ons op de Edwin Klompprijs die
uitgereikt wordt door de ‘Vrienden van het Gooi’. KBS de Pionier wil graag in aanmerking
komen voor die prijs. De afgelopen weken is de leerlingenraad druk geweest met het maken
van een plan voor de herinrichting van het schoolplein aan de kant van de groepen 3, 4, 7 en
8. Dinsdag 30 november wordt het plan gemaild naar
prencommunicatie@vriendenvanhetgooi.nl en hopen we in aanmerking te komen voor de
Edwin Klompprijs. Via ons communicatiemiddel “parro” hebben we alle collega’s gevraagd
mee te denken. Ook hebben we via de nieuwsbrief ouders gevraagd ideeën aan te leveren.
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben allemaal een tekening gemaakt van hun idee
over een “groen plein”. De leerlingenraad heeft van al die ideeën de meest voorkomende
ideeën verwerkt in een voorstel.
Bestaande situatie:
Een brief van de leerlingenraad:
Wij zijn van de leerlingenraad KBS de pionier.
Op ons schoolplein is heel veel ruimte voor de voetballers, maar verder niet zo veel om te
doen.
Daardoor gaan kinderen elkaar pesten en klieren. De kleuters hebben heel veel
speelgoed. Maar groep 3 t/m 8 niet echt iets.
We hebben een groot plein met veel tegels en een zandbak die niet gebruikt wordt, omdat
er kattenpoep in zit.
We hebben weinig natuur en de natuur die we hebben maken kinderen kapot.

Dat vinden wij niet kunnen. We vinden ook dat we meer met de moestuin moeten doen.
Veel kinderen gaan zich ook in de bosjes verstoppen omdat ze niks te doen hebben
We hebben een speelhuisje voor de kleuters, maar omdat er ook grotere kinderen in
spelen is hij wankel geworden.
Veel grotere kinderen vervelen zich, omdat er geen leuke dingen voor hun zijn.
Charlotte en Mara

Gewenste situatie:
Een brief van de leerlingenraad:
Wij hebben deze brief geschreven omdat wij heel graag de Edwin Klompprijs willen winnen
omdat wij dat heel hard nodig hebben.
Want wij hebben een heel saai schoolplein en dat willen wij veranderen. Hier zijn een paar
voorbeelden hoe ons schoolplein er nu uitziet. Er zijn veel te veel tegels en te weinig
groen. Er zijn amper speeltoestellen.
Dit zijn een paar plannen hoe we het graag zouden willen hebben. Het belangrijkste is dat
we meer natuur op ons schoolplein willen.
We willen meer natuur zodat de kinderen meer respect voor de natuur krijgen. En we
willen meer speelmogelijkheden anders gaan kinderen zich vervelen en gaan ze andere
kinderen pesten. En dat willen we natuurlijk niet!
We willen graag een bloemen/insectentuin om door heen te lopen en rust te creëren. Ook
vinden we het belangrijk dat we de insecten/vlinder/ vogels ruimte geven om te wonen,
omdat zij ook belangrijk zijn voor de natuur. Om op school dit te maken kunnen we zien
hoe ze leven. Ook willen we graag iets met schommels.

Onze school heeft een moestuin waar de groepen 6 in meewerken. Ieder jaar delen we sla
en tomaten met groepen. Zo weten we hoe groente groeit.
Wij willen graag de prijs winnen voor een nieuw groen plein…
Sophiene en Sarah
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