Kinderraad vergadering verslag
Datum:

03-06-2016

Verslag: 7

1. Agenda
We bekijken welke punten we vandaag bespreken.
2. Het verslag en de actiepuntenlijst van de 6e vergadering.
We bespreken het verslag van de 6e vergadering.
Energie besparen
Ook van de laatste twee groepen weten we nu hoe ze in de klas energie besparen.
Groep 1-2b: De juf let er vooral op dat de computers, het digibord, de computers en de
verlichting wordt uitgezet.
Groep 1-2c De juf let er vooral op dat de computers, het digibord, de computers en de
verlichting wordt uitgezet. Tijdens de kring gaan de computers uit.
Actiepuntenlijst:
De actiepuntenlijst wordt besproken.
- Het opruimen van het afval op woensdag wordt tijdens de eerste Kinderraad vergadering in
het schooljaar 2016-2017 besproken.
- Lisa en Leon hebben met meester Henk gesproken over het ophangen van een klok in de
hal. De klok hangt er.
- Meester Henk regelt dat er een camera bij de fietsenstalling van de groepen 7 en 8 wordt
opgehangen. Er hangen nu twee camera’s.
- Het voorstel van de Kinderraad over het gebruik van de afvalcontainer voor het plastic afval
is tijdens de meester/juffen vergadering besproken. Dit bespreken we bij vergaderpunt 3.
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.
Tijdens de meester/juffen vergadering is het voorstel besproken. Ze vinden het ook een goed
idee om het plastic afval te scheiden. Hoe gaan we dat doen:
- Elke groep krijgt een kaart waarop staat voor welk afval de plastic afvalcontainer is bedoeld.
- De conciërge of de pleinwacht zet elke dag de container buiten of binnen.
- De plastic afvalcontainer komt elke dag bij op het plein bij de hoofdingang en de ingang van
de groepen 4a, 4-5b en 5a te staan.
- De klassendienst van de groepen 3 t/m 8 zorgt er voor dat het afval in de container wordt
gegooid.
- Meeste Henk kijkt in elke groep of er een extra afvalbak nodig is. Hij zorgt ervoor dat er dan
nieuwe afvalbakken in de klassen komen.
- We starten met het verzamelen van het plastic afval op maandag 6 juni.
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4. Het schilderen van de spellen op het schoolplein
Er zijn spellen uitgekozen die op het grote en kleuterplein worden geschilderd.
Wanneer worden ze op het plein geschilderd?
Juf Joke gaat voor de zomervakantie met de kinderen van groep 8 de spellen op het plein
verven. De overblijfcommissie en het schoolpleinfonds betalen de verf en de spullen die nodig
zijn.
5. Inspectiebezoek
Dinsdag 7 juni komt de Onderwijsinspectie op school. Ze willen ook spreken met een aantal
leerlingen. De leden van de Kinderraad van de groepen 6-7b + 7a + 8a zijn hiervoor gevraagd.
Wat willen de andere groepen dat er namens hen wordt gezegd?
We weten nog niet wat de inspecteur van het onderwijs met de kinderen van de Kinderraad wil
bespreken. We spreken af dat de kinderen gewoon vertellen hoe het hier op school is.
6. Enquête groepen 6-7-8 ‘Hoe tevreden zijn de leerlingen over de school in 2015-2016?’
In de groepen 6 + 7 + 8 is een enquête gehouden over ‘Hoe tevreden zijn de leerlingen over de
school in 2015-2016?’
We bespreken de uitkomst.
Alle vragen van de enquête worden besproken:
- Hoe graag ga je naar school? Cijfer 7,3
- Hoe veilig voel je je op school? Cijfer 9
- Hoe duidelijk vind je de regels op school? Cijfer: 7,7
- Heb je het naar je zin in de groep? Cijfer 8,5
- Hoe tevreden heb je over de omgang met je medeleerlingen? Cijfer 8,1
- Hoe tevreden ben je over wat je leert op deze school? Cijfer 7,9
- Hoe tevreden ben je over de uitleg van je juf of meester? Cijfer 8,1
- Hoe vertelt je juf of meester wat je goed of fout doet? Cijfer 7,6
- Hoe goed helpt je juf of meester je als dat nodig is? Cijfer 8,4
- Welk rapportcijfer geef je de school? Cijfer 7,7
We zijn tevreden over de uitkomst. Het is heel mooi dat de kinderen zich zo veilig voelen op
school.
7. Uit de (partner-) groepen
- Er zijn geen gespreksonderwerpen meer die besproken moeten worden.
8. Hoe vond je het in de Kinderraad?
We kijken terug op een jaar Kinderraad. Wat vond je ervan?
Alle leden van de Kinderraad zijn het er over eens dat het leerzaam was in de Kinderraad.
De kinderen vinden het ook fijn dat er naar hun ideeën en vragen is geluisterd.
Wat is er dit schooljaar allemaal geregeld?
- Er is een klok in de hal gekomen
- In elke groep wordt er gelet op het besparen van energie
- We zamelen plastic afval in
- We hebben spellen gekozen die nog voor de zomervakantie op het plein worden
geschilderd
- Er zijn camera’s opgehangen bij de fietsenstalling van de groepen 7 en 8.
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9. De volgende vergadering
Dit was de laatste vergadering van de Kinderraad dit schooljaar.
Zodra je het verslag van de laatste vergadering in je klas hebt besproken, mag je de
vergadermap en de pen mee naar huis nemen.

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

18

19

20
21

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.
Meester Henk kijkt of er extra
prullenbakken in de klassen moeten komen
voor het plastic afval. Als het nodig is zorgt
hij ervoor dat er extra prullenbakken
komen.
Elke groep krijgt een kaart waarop staat
welk afval er in de afvalcontainer voor het
plastic gedaan moet worden.
Voor de zomervakantie schildert groep 8 de
spellen op het schoolplein.
De klassendienst gooit het afval in de
afvalcontainer voor het plastic.
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