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Kinderraad vergadering verslag 

 
 

Datum:     01-04-2016     Verslag: 6  
 

1. Agenda 
We bekijken welke punten we vandaag bespreken. 

 
2. Het verslag en de actiepuntenlijst van de 3e vergadering. 

We bespreken het verslag van de 5e vergadering. 
Punt vernieling van fietsen. 
Bij het besluit moet nog de toevoeging gemaakt worden: Meester Henk zou een ‘camera’ 
realiseren. Het verslag is verder akkoord. 

 Actiepuntenlijst: 
 De groepen 1-2 B en 1-2 C zijn nog niet gevraagd hoe zij omgaan met energie besparen. Dit  
 punt blijft staan voor de volgende vergadering. 
 Meester Henk excuses dat het verslag zo laat was deze keer, hij trakteert. 
 

3. De school heeft twee afvalcontainers gekregen. 
We overleggen met elkaar en komen tot het volgende voorstel. 
Voorstel:  
We vragen de pleindienst/conciërge de containers buiten te zetten aan het begin van de dag en 
in school te zetten aan het eind van de dag. Dit om vernieling en de verdwijning van de 
containers te voorkomen. Eén container bij het lokaal groep 6-7, de hoek ( gras / tegels) en een 
container op het plein. 
De klassendiensten draagt de zorg om in de eigen klas het plastic in de plastic container te 
doen.  
 

4. Uit de (partner-) groepen 
Groep 8a  
- Graag een klok in de hal. Je kunt de tijd dan in de gaten houden, als je op de gang werkt. 
- Computerlokaal daar hoor je de bel niet. Afspraak: klassendienst groep 8 gaat zeggen als 

het tijd is. 
Groep 6a 
- Wc-papier en zitzakken blijven een item. Afspraak: de klassenraadleden leggen het nog één 

keer uit. Anders kunnen de kinderen die dit graag willen voor uitleg naar Meester Henk. 
Groep 5a 
- Last van wiebelende tafels en stoelen. Advies vanuit de kinderraad: Kijken of je de tafel of 

stoel kunt stellen met een draaidopje of anders een papiertje onder de tafelpoot. 
 

5. Spellen op het schoolplein schilderen 
Juf Joke gaat met de kinderen van groep 8 de spellen op het plein verven. De OV en het 
schoolpleinfonds betalen de verf die nodig is. 

 
6. De volgende vergadering  

De volgende vergadering is vrijdag 3 juni. 
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Wie doet wat voor de volgende vergadering 

Nr. Wat Wie Wanneer Afgehandeld 

1 Het verslag van deze vergadering in de klas 
bespreken 

Kinderraad Zo snel 
mogelijk 

 

5 De Kinderraad-leden overleggen in de groep 
hoe zij ervoor zorgen dat in hun eigen 
groep: 
-de lampen uitgaan als we lang uit het 
lokaal zijn 
-het digibord uitgaat als we lang uit het 
lokaal zijn of als we het niet gebruiken 
-de computers uitdoen als we lang uit het 
lokaal zijn of als we ze niet gebruiken 

Kinderraad 
 
De groepen 
1-2 b en 1-2 
C is nog niet 
gevraagd. 

Voor de 
volgende 
vergadering 
 
Voor de 
vergadering 
van 3 juni 

 

6 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. 

Kinderraad Voor de 
volgende 
vergadering 

 

15 Lisa en Leon gaan Meester Henk vragen of 
het mogelijk is een klok te krijgen in de hal. 

Lisa en 
Leon. 
 

  

16 Het plaatsen van een ‘nep’ camera. Meester 
Henk 
 

  

17 Voorstel over de afvalcontainers bespreken 
in de groepen en bij de juffen en de 
meesters. 

Kinderraad 
en juf Carla 

  

 

 


