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Verslag Kinderraad vergadering 

 
 

 
Agenda:         nr. 1                                                        Verslaglegging:  juf Carla 
   

1. Agenda 
We bekijken welke punten we vandaag bespreken. 
Job is deze vergadering de tijdbewaker. 

 
2. Voorstellen 

We stellen ons even kort voor. Iedereen vertelt namens welke klas hij/ zij in de Kinderraad zit 
en wie de partnergroep is. 
Volgende vergadering maken we een foto van iedereen. 

 
3. Vergaderspullen 

Iedereen krijgt een mooie vergadermap en een mooie pen, geregeld door de 
Medezeggenschapsraad. De map en pen blijven op school. We spreken af dat je in de klas een 
goede plek regelt met je juf of meester.  

 
4. Wat moet je als Kinderraad lid doen? 

We bespreken samen wat je moet doen als je lid van de kinderraad bent. 
Voor de vergadering. 
- Klasgenoten vertellen wat er in de Kinderraad is besproken.  
- De partnergroep vertellen wat er in de Kinderraad is besproken. 
- De opdrachten in de groep uitvoeren. 
- De partnergroep vertellen over de opdracht.  
- In de klas bespreken wat er in de volgende Kinderraad besproken moet worden. 
- Aan de partnergroep vragen of ze iets willen bespreken in de Kinderraad. 
- Zelf je drinken inschenken. 
Tijdens de vergadering 
- Meedenken 
- Vragen stellen 
- Praten over verbeterpunten 
- Elkaar uit laten spreken 
- Luisteren naar elkaar. 
- Op je beurt wachten. 
- Beleefd blijven 
Na de vergadering 
- Het lokaal netjes achterlaten. 
- Spullen opruimen 
- In overleg met je juf of meester vertel je in je klas wat er is besproken 
- Opdrachten vanuit de Kinderraad uitvoeren in de groep en als het nodig is in de 

partnergroep. 
 

5. Partnergroepen 
De groepen 1 t/m 4 zitten niet in de Kinderraad. Toch mogen zij wel bespreekpunten 
inbrengen. De partnergroep doet dat voor hen. 
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6. Het verslag 
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. Je weet dan precies wat er is besproken. Je 
kunt in je groep vertellen wat er is besproken. We kunnen allemaal dezelfde opdracht in de 
groep of partnergroep uitvoeren. 
 

7. We zamelen als school plastic afval in. Elke groep heeft een plastic afval bak. 
In 3 klassen zamelen we het plastic afval goed in, dus nog niet in alle groepen. We vinden dat 
we er beter om kunnen denken. We bespreken dit in de eigen klas.  De groep 7-8 B heeft nog 
geen plastic afvalbak. Bram en Daphne regelen dat met Meester Anne. Groep 1-2 C heeft 
gezegd dat ze geen plastic afvalbak in de klas hebben. Van de andere groepen 1-2 weten we dat 
niet, dat gaat de Kinderraad vragen in hun partnergroep.  
 

8. We willen op school energie besparen. 
In bijna alle klassen denken we goed om het besparen van energie. De lichten en het digibord 
gaan uit als we naar de gym gaan of tijdens de pauze, de computers aan het einde van de dag. 
De kinderraad en de kinderen van groep 7-8 B gaan hun meester helpen om te zorgen dat ook 
in deze klas aan energie besparen gedaan wordt. Tips vanuit de groep: de klassendienst kan 
helpen of op het bord schrijven. Britt en Niels komen met een bespaartip van hun 
partnergroep: in de winter een extra dikke trui aan dan kan de kachel iets lager. We gaan ook in 
de groepen 1-2 vragen of ze aan energie besparen denken en doen. 
 

9. Nieuwe ballen in de ballenbak? 
We bespreken het verdwijnen van de ballen uit de ballenbak.  We vinden dat niet leuk en erg 
jammer. We willen er graag in de volgende vergadering over verder spreken om een goede 
oplossing te bedenken.  
Als oplossing hebben we wel al bedacht: 
- Elke klas een eigen bal. Is de bal weg dan heeft die klas geen bal meer. 
- Kaart met een naam inleven om een bal te krijgen. 
De Kinderraad gaat in de eigen klas vragen of er suggesties zijn om te zorgen dat de ballen niet 
verdwijnen. 
 

10. Uit de (partner-) groepen? 
Groep 8 A 
- De banken en de balk staan niet helemaal meer vast, is gevaarlijk. Misschien kan meester 

Johan het vastmaken. Job en Danique gaan meester Johan vragen. 
Britt 
- De spellen die op het schoolplein zouden komen, wanneer gaan de komen. Juf Carla zal aan 

meester Henk vragen. 
Groep 7-8 B 
- Als groep 3 extra buiten speelt is dat storend als het voor ons raam is. We gaan hier over 

nadenken. 
 

11. De volgende vergadering. 
De volgende vergadering is op vrijdagmiddag 28 oktober. 

 
12.  Hoe vond je de eerste vergadering? 

Bespreken we de volgende vergadering. 
 

13.   Sluiting van de vergadering   
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Wie doet wat voor de volgende vergadering? 

Nr. Wat Wie Wanner Afgehandeld  

1 In de groepen 1-2 vragen naar een plastic 
afvalbak 

Danique +Job 
Daphne + Bram 
Britt + Niels 

Voor de 
volgende 
vergadering  

 

2 Bij groep 7-8 B een plastic bak regelen en 
gaan de meester helpen om eraan te 
denken 

Bram + Daphne Voor de 
volgende 
vergadering 

 

3 Elke groep: denken aan het inzamelen van 
plastic afval in de goede afvalbak. 

Kinderraad Voor de 
volgende 
vergadering. 

 

4 Oplossingen bedenken om geen ballen 
meer kwijt te raken 

Kinderraad Voor de 
volgende 
vergadering 

 

5 De groepen 1-2 vragen of ze aan energie 
besparen denken en wat ze doen. 

Danique +Job 
Daphne + Bram 
Britt + Niels 

Voor de 
volgende 
vergadering  

 

6 Meester Johan vragen om de banken en 
balk buiten vast te schroeven 

Danique +Job 
 

Voor de 
volgende 
vergadering 

 

7 Spellen die op het schoolplein zouden 
komen, wanneer gaan ze komen? 

Juf Carla Voor de 
volgende 
vergadering 

 

8 Foto van de Kinderraad Kinderraad en 
juf Carla 

Tijdens de 
volgende 
vergadering. 

 

 


