Kinderraad vergadering verslag
Datum:

19-02-2015

Verslag: 5

De vertegenwoordiging van groep 6-7b (Romy en Vera) is vandaag niet aanwezig.
1. Agenda
We bekijken welke punten we vandaag bespreken.
2. Het verslag en de actiepuntenlijst van de 4e vergadering.
Er ligt soms afval bij school. Kan dat worden opgeruimd?
- Waarom een woensdag en niet een ander dag?
Dat is de enige dag dat er geen conciërge is.
- Wanneer doen we dat dan: voor of na schooltijd of is het tijdens school?
We bespreken dat dit het best kan gebeuren tussen 10.00 en 10.15 uur.
- Wie gaat dat dan doen?
Door kinderen die zich daarvoor aanmelden. Vijf leerlingen per keer is genoeg.
Er wordt dan een rooster gemaakt, zodat iedereen weet wanneer hij aan de beurt is.
Energie besparen
Door alle groepen is er gekozen voor een taakverdeling:
- De lampen uit vaak door het groepje dat dicht bij het lichtknopje zit.
- Digibord uitzetten: de juf of meester zet het Digibord uit, waarbij de kinderen hun juf/
meester helpen herinneren.
- De klassendienst regelt het uitzetten van de computers.
Er is bij de parallelgroepengevraagd hoe zij omgaan met energie besparen.
Groep 1-2a De kinderen helpen de juf onthouden dat het digibord uit moet. De buitendeur
wordt dicht gedaan.
Groep 1-2b Niet bekend.
Groep 1-2c Niet bekend.
Groep 3a De kinderen hebben taak gekregen: ze moeten de computer uitzetten. Ze helpen
de juf herinneren om het digibord uit te zetten.
Groep 3b Het digibord doet de juf uit. De kinderen die het dichtst bij het lichtknopje zitten
doen het licht uit. De computers gaan uit als niet worden gebruikt.
Vernielingen aan fietsen
Er is gevraagd aan hoeveel fietsen van kinderen uit de klas iets aan de fiets is vernield.
Groep 3a Niet bekend
Groep 3b 0
Groep 4a 0
Groep 4-5b 1
Groep 5a 2
Groep 6a 2
Groep 6-7b niet bekend
Groep 7
3
Groep 8
2

1

We bespreken ideeën wat we tegen de vernielingen kunnen doen:
- Camera ophangen
- Politie vragen om meer toezicht te houden
- Superhelden inschakelen
- Een nepcamera ophangen
- De fietsen goed in de rekken zetten
- Voor schooltijd en in de pauze niet tussen de fietsen spelen.
- Het hek dicht doen
- Het hek op slot doen
We besluiten dat meester Henk de juffen en meesters vraagt goed op te letten.
De kinderraad vraagt in de klas of de kinderen ook mee willen helpen om op te letten/
De kabels van het klimrek zijn door meneer Johan vastgezet.
We besluiten dat er geen stukje tekst + foto over de aankoop van de speelmaterialen wordt
gemaakt, omdat dit oud nieuws is en er veel materialen verdwenen/stuk zijn.
3. Uit de (partner-groepen)
Groep 8a
Kan het raam van het meisjestoilet op een kier worden gezet. Een open raam is veel te koud.
Meester Henk zorgt dat het raam niet helemaal openstaat.
Groep 6a
Het wc papier is niet fijn (dun en hard). Kan er ander wc papier worden gekocht?
De meningen zijn verdeeld. Sommige kinderen vinden het wc papier goed.
Omdat dikker wc papier veel duurder is wordt er geen ander wc papier aangeschaft.
Groep 4-5b
Er worden bladeren door het wc raam naar binnen gegooid. Kan daar iets aan worden gedaan?
We spreken af dat als je dit ziet, je dat doorgeeft aan de pleinwacht.
Kan er een zitzak in de klas komen?
Daar is geen geld en ruimte voor.
4. De volgende vergadering
De volgende vergadering is vrijdag 1 april (geen grap).

Wie doet wat voor de volgende vergadering
Nr. Wat
1
6

Het verslag van deze vergadering in de klas
bespreken
Er ligt soms afval bij school. Kan dat worden
opgeruimd?
We spreken af dat je groep in de klas
overlegt of jullie op woensdag mee willen
helpen om de rommel op te ruimen.
Er is nog veel onduidelijk hierover, dus
graag weer bespreken in de Kinderraad en
dan pas naar de klas.

Wie

Wanneer

Kinderraad

Zo snel mogelijk

Kinderraad

Voor de
volgende
vergadering

Afgehandeld

2

15

16

17

18

Meester Henk vraagt de juffen en meesters
goed op te letten of er geen fietsen worden
vernield.
De kinderraad vraagt in de klas of de
kinderen ook mee willen helpen om op te
letten of er geen fietsen worden vernield.
Meester Henk zorgt ervoor dat het raam
van het meisjestoilet (4-5b + 5a + 8a) op
een kier wordt gezet.
Als er bladeren door het wc-raam worden
gegooid waarschuwen we de pleinwacht.
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