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Verslag  Kinderraad vergadering 

 
 

Datum:    10-03-2017         Tijd: 14.15-15.15 uur -  overblijflokaal 
 

Agenda:         nr. 5                                                        Verslaglegging:  juf Carla 
   

1. Agenda 
Tijdbewaker is deze vergadering: Danique 
We bespreken welke punten er tijdens deze vergadering besproken worden. 
Er komen geen extra agenda punten bij. 
Björn en Daphne zijn ziek 

 

2. Het verslag en actiepuntenlijst 
We bespreken het verslag en de actiepuntenlijst van de 4e vergadering van 27-1-2017. 
We vinden het verslag zo goed 
 

3. Vervolg ervaringen met de methode Davinci 
We gaan een presentatie maken voor de meesters en juffen. 
Tijdens de studiemiddag van de leerkrachten gaan Sjoerd en Bram dit aan alle 
juffen en meesters laten zien en vertellen. 
Niels heeft de PP gemaakt.  
Samen bedenken we in verschillende werkgroepjes hoe en wat we gaan vertellen. 
 

4. Uit de (partner-) groepen? 
Nynke - groep 6a: Hoe staat het met het verven van het schoolplein wanneer gaat dit 
gebeuren. 
Liza - groep 5/6b: De bal van deze klas is lek. Liza en Lieke gaan naar meester Henk om te 
overleggen. 
Danique - groep 8: Wanneer komen de spullen van de Doe Koe actie binnen. We weten nog dat 
dit in maart zal zijn. 
Sjoerd - groep 5a: De vraag over gezonde traktaties in opgelost in de parallel groep. Ze hebben 
er samen over gesprokken. 
Bram - groep 1-2 B: Niet alle kinderen hangen de jassen in de luizenzakken, de juffen gaan er 
meer om denken. 

 

5. De volgende vergadering. 
De volgende vergadering is op vrijdagmiddag 7 april. 

 

6. Sluiting van de vergadering   
 

Actiepuntenlijst   
     Wie doet wat voor de volgende vergadering?   

Nr.   Wat   Wie   Wanner   Afgehandeld    

6   Aan meneer Johan vragen of de banken en balk 
buiten vast zitten.   
Als dit niet zo is, dan aan meneer Johan vragen of 
hij dit wil doorgeven aan meester Henk   

Danique +Job   
   

11 
november   

 gedaan  

8   Lieke zorgt dat zij maandag 7 november samen 
met Liza naar meester Henk gaat, zodat zij op de 
foto gaan voor het fotoboek van de Kinderraad   

Lieke   7 
november   

  gedaan 
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9   Fotoboek van de Kinderraad op de website 
plaatsen   

Meester Henk   7 
november   

  gedaan 

10   De tekst van verslag 1 aanpassen en de goede 
tekst op de website plaatsen   

Meester Henk   7 
november   

gedaan    

11   Aan de groepen 1-2 doorgeven dat er geen 
afvalbak voor plastic afval in de groepen 1-2 
komt.   

Danique en Job, Daphne en 
Bram en Britt en Niels   
Juf Carla  

Niet gedaan    gedaan  

12   De leden van Kinderraad houden in de gaten hoe 
het scheiden van het afval in de   
groep gaat. Als het niet goed gaat bespreken zij dit 
in de groep.   

Kinderraad   Hele 
schooljaar   

  gedaan 

13   In de groep en parallelgroep vertellen wat er is 
besloten over de ballen en de ballenbak.   

Kinderraad   11 
november   

  gedaan 

14   Zorgen dat elke groep een eigen bal krijgt.   Meester Henk   14 
november   

  gedaan 

15   Ballenbak opruimen   Meester Henk   11 
november   

  gedaan 

16   Spellen op het schoolplein laten schilderen   Meester Henk   Voor 1 april      

17   Idee in de groep bespreken:   
Elke dag controleren of de luizenzakken worden 
gebruikt. Zijn er lege luizenzakken deze door de 
kinderen laten gebruiken.   

Kinderraad   Voor 
volgende 
vergadering   

   

18   Doorgeven aan groep 3a dat er geen schommels 
op het grote plein komen.   

Leon en Nynke   Niet gedaan, 
voor 
volgende 
vergadering   

  gedaan  

19   Doorgeven aan groep 6a dat er geen spiegels in 
het toilet komen.   

Leon en Nynke    Niet 
gedaan, 
voor 
volgende 
vergadering   

  gedaan 

20  Uitdelen Doekoe lijst  Kinderraad  12 
december  

 gedaan 

21  Zandbak groep 3 + 4  Juf Carla  Voor 
kinderraad 

 gedaan 

22  Afspraak Supernova                     Juf Carla / geen afspraak 
meer 

Voor 

kinderraad 

gedaan 

23  Informeren naar de oude ballen  Juf Carla  Voor 
kinderraad 

 gedaan 

24 Meesters en juffen vragen minder samen te praten  Juf Carla Voor 
kinderraad 

gedaan 

25 3/ 4 meer trakteren op gezonde traktaties, zelf 
overleggen binnen  
groep 3/ 4. 

Bjorn en Sjoerd, vertellen 
dit aan groep 3/ 4 

Voor 
kinderraad 

gedaan 

26 De juffen en meesters op tijd laten stoppen met 
voorlezen om de pauze niet nog korter te laten 
zijn. 

De kinderraad overlegt dat 
met de eigen juf of 
meester en met de juf of 
meester van de parallel 
klas.  

Voor de 
kinderraad. 

gedaan 

 


