Verslag Kinderraad vergadering

Datum
Verslag:

6 oktober 2017
nr. 1

Verslaglegging: juf Stella

1. Voorstellen:
We hebben ons kort aan elkaar voorgesteld.
2. Vergaderspullen:
Van de Medezeggenschapsraad hebben wij allemaal een map en een mooie pen gekregen.
3. Wat moet je als lid van de Kinderraad doen?
We hebben bedacht dat iedereen voor de vergadering de agenda goed doorleest en al een
beetje nadenkt over sommige punten. We lezen het verslag van de vorige vergadering goed
door om te kijken of het klopt zoals het daar staat.
Tijdens de vergadering luisteren we naar elkaar en laten we anderen uitspreken. Alles wat
gezegd wordt nemen we serieus. We lachen elkaar niet uit.
Na de vergadering stoppen we alle papieren in de map en zorgen dat het lokaal er weer
netjes uitziet. In de gang praten we zachtjes, zodat we anderen niet storen.
4. Partner groepen:
De kinderen van de Kinderraad zijn gekoppeld aan een jongere groep (groep 1 t/m 4). Als de
groepen 1 t/m 4 een gespreksonderwerp hebben, bespreken zij dit met de partnergroep en
de partnergroep bespreekt dit punt in de Kinderraad. Dit kan ook andersom zijn.
Als er in de Kinderraad een onderwerp wordt besproken die te maken heeft met de groepen
1 t/m 4 dan zullen zij dit in die groepen bespreken.
5. Het verslag:
Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt door juf Stella. Dit verslag komt in jullie
map en lezen we door voor de volgende vergadering. Dan weten we weer precies wat er
toen besproken is.
6. Nieuw speeltoestel bij de zandbak voor de groepen 3 en 4.
Het speeltoestel bij de zandbak wordt vervangen, omdat het aan vervanging toe is.
We vinden het belangrijk dat de kinderen zelf uit een aantal modellen kunnen kiezen. Wij
hebben besloten dat de groepen 2, 3 en 4 mogen stemmen.
Groep 2 ook omdat zij volgend jaar groep 3 zijn en zij ook daarmee gaan spelen.

7. Uit de (Partner-) groepen:
Uit de groep kwam naar voren dat het belangrijk is dat de regels tijdens het buitenspelen nog
eens herhaald worden, zodat iedereen weer precies weet wat wel en niet mag.
Prullenbakken op het plein: als er afval op het plein wordt gevonden weten de kinderen niet
waar ze dat in moeten gooien.
De meisjes hebben geen spullen om mee te spelen. Jongens hebben voetbaldoeltjes.
8. De volgende vergadering:
9.

vrijdag 3 november 13.15-14.15 uur

Hoe vond je de eerste vergadering:
De eerste vergadering is goed bevallen.
Verbeterpunten:
- niet door elkaar praten
- pennen in het doosje laten zitten

