
 

 
 

 

  

 
 

Ik ben Jordy en ik zit in groep 6. Ik zit in de 

leerlingenraad omdat ik denk dat ik het goed kan 

en goede ideeën heb. Ik vind het vooral belangrijk 

dat de kinderen op school voldoende bewegen, want 

het is goed als je beweegt! 

 

 

Ik ben Lina en ik zit in groep 6. Ik zit in de 

leerlingengraad omdat ik problemen wil oplossen, en 

omdat ik wil dat kinderen uit alle klassen het naar 

hun zin hebben op school. 

 

Mijn hobby’s zijn: zwemmen, schaatsen en bezig 

zijn met mijn I-pad. Ik heb reuma, maar dat 

maakt niets uit! Ik heb het naar mijn zin op deze 

school en iedereen moet dat ook kunnen vinden. 



 

 
 

Ik ben Ailani en ik zit in groep 7. Ik zit in de 

leerlingenraad omdat ik de school wil helpen en 

naar de vragen van anderen wil luisteren. Dit om 

er voor te zorgen dat de school voor iedereen een 

veilige plek is. 

 

Ik zet mij graag in voor anderen, en dat je van 

bijna elk probleem iets positiefs kan leren. Mijn 

hobby is kickboksen. 

Mijn naam is Justin en ik zit in groep 7. Ik zit in 

de leerlingenraad omdat ik het belangrijk vind dat 

er ook iemand inzit die nadenkt over het 

schoolplein.   

 

Ik ben tien jaar oud, ben best lang voor mijn 

leeftijd en ben blij dat ik ben gekozen voor de 

leerlingenraad. 

 

  

 

Ik ben Tayra en ik zit in groep 7. Ik zit in de 

leerlingenraad omdat ik me wil inzetten voor 

anderen en omdat ik mensen wil helpen. 

 

Ik ben best verlegen, maar dat wil niet zeggen 

dat ik niet bereid ben om anderen te helpen! Ik 

ben erg behulpzaam, en sta voor anderen klaar. 



 

 
 

Ik ben Divine en ik zit in groep 8. Ik zit in de 

leerlingenraad omdat ik goed kan luisteren naar de 

mening van anderen, maar ook goed mijn eigen 

mening kan verwoorden. Verder ben ik heel 

creatief! 

 

Ik ben 11 jaar. Mijn hobby is dansen. Ik kan goed 

samenwerken en kan goed opschieten met 

iedereen. 

 

Mijn naam is Mkarius en ik zit in groep 8. Ik zit 

in de leerlingenraad omdat ik dingen op, en in, 

school wil verbeteren. Ik kan goed samenwerken 

met anderen en hoop zo mijn ideeën te kunnen 

geven. 

 

Ik zit in het laatste jaar van de basisschool en 

hoop een goed eindresultaat te kunnen behalen, 

zowel voor de leerlingenraad als voor mizjelf! 

 


