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Verslag Kinderraad vergadering                                          

 

Datum  15 december 2017 

Verslag:  nr. 3    Verslaglegging:   juf Stella 

 

1. Agenda: 

We gaan het vandaag hebben over het klassenbezoek aan de partnergroepen en de 

nieuwe taalmethode die dit jaar moet worden aangeschaft. 

 

2. Verslag 10 november 2017 

Het klopt wat er staat. 

Daphne en Daan zijn nog niet op bezoek geweest bij hun partnergroep1-2a (juf Carla). 

Bodil en Borre zijn nog niet op bezoek geweest bij hun partnergroep 3a (juf Ina). 

Zij gaan komende week bij de groepen langs om  te vragen wat voor ideeën de kinderen 

hebben voor het te vervangen klimhuisje met glijbaan. 

 

3. Nieuwe taalmethode. 

In een aantal groepen is al besproken waarop gelet moet worden bij het aanschaffen van 

een nieuwe taalmethode. 

Groep 5a: Taal: praatplaat, schrijf- en tekenopdrachten, meer verhalen schrijven. 

                   Spelling: woordzoekers, rebussen, verhaal waarin je de spellingafspraken 

                  moet onderstrepen. 

Groep 7a: Taal: betere uitleg over de opdracht. Meer verschillende opdrachten. 

                   Spelling: werkboek met meer ruimte tussen de regels (lijntjes). 

 

Rixt en Roan gaan dit nog navragen in hun eigen groep en in groep 4a. 

Bodil en Borre, Anniek en Ruben en Daan en Daphne gaan dit ook nog navragen in hun 

eigen groep. 

 

4. Uit de (partner-) groepen. 

Groep 6-7b: Het water op het plein stroomt niet goed weg. De waterputten moeten 

nagekeken worden. 

Aanschaffen van een insectenhotel om te zorgen dat er weer meer insecten komen. 

Damstenen voor het ‘Vieze lekkertje’ spel. 

De voetbal komt vaak in het weiland. Het is heel vervelend om steeds over het 

prikkeldraad te springen. De vraag is of hiervoor een oplossing gevonden kan worden in 

overleg met de meneer van het weiland. 

Groep 5a: Het veldje van groep 5 is erg nat.  De kinderen willen daarom graag tegen de 

muur schoppen, maar dat mag niet. De vraag is nu of die regel veranderd kan worden, 

zodat het wel mag. 

De grote kei bij het fietsenrek ligt in de weg. Je kunt nu erg moeilijk je fiets parkeren. 

Meer tennisballen voor de tennistafel. (Juf Stella neemt ballen mee)! 
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Uit een onderzoek is gebleken dat heel veel jonge kinderen slechte ogen krijgen van te 

veel computeren en te weinig buiten spelen. Voorstel is om de pauze langer te maken. 

Groep 7a: De buitendeur bij de meisjes wc kan niet dicht. De jongens kijken nu steeds 

naar binnen en dat vinden de meisjes niet prettig. 

De jongens willen doelen in plaats van pilonnen.  

De groep van Meester Nanko  gaat altijd iets eerder naar buiten en heeft dan veel lawaai. 

Groep 7-8 heeft daar last van. Door het harde aftellen kunnen de kinderen het verhaal 

niet meer goed horen. 

Voorstel:  Rixt en Roan gaan dit in de klas bespreken. 

Groep 5b: In plaats van het speelhuisje: wipkip, schommel, glijbaan, wipwap, klimhuis, 

pannakooi, klimrek, klimnet, hoge glijbaan. 

Groep 4b: Een extra tafeltennistafel (het is nu steeds bezet), brandweerpaal, schommel 

van poezenmand. 

 

5. De volgende vergadering is op  vrijdagmiddag 2 februari. 

 

6. Bedankt voor de fijne vergadering.  

 

 

 

 

 

 


