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Agenda Kinderraad vergadering 

 
 

Datum:    22 juni 2018         Tijd: 13.15-14.15 uur -  overblijflokaal 
 

Notulen:         nr. 7                                                        Verslaglegging:  juf Stella 
   

1. Agenda 
Omdat we de agenda heel laat kregen hebben niet alle kinderen de gelegenheid gehad om  

punt 3, 4 en 5 in de groep of partnergroep te bespreken. 

 
2. Verslag 25 mei 2018 

Het verslag klopt. 

  
3. Waar ben je trots op als aan onze school denkt? 

Groep 3/4: Leuk dat de school in Rolde staat en je er op de fiets heen kunt. 

                     Groot plein, mooie omgeving, gymmen, creacircuit 

Groep 5: Veel feesten, 

                Gezellig in de klas door de regels die we samen hebben afgesproken 

                Kinderen die goed meedoen bij alles wat we doen. 

Groep 7: Trots op het vieren van het 60 jarig bestaan van de Jan Thies 

                 Gymmen in de Boerhoorn 

                 Voetballen op het grasveld 

  Groep 6/7: Veel ruimte op school 

                       Goede leerkrachten 

                       Leuke speeltoestellen 

Groep 1-2: Leren lezen 

                    Muziek maken 

                    Hulpje zijn 

4. Wat zouden we op school beter kunnen doen? 
Groep 3/4: Zelf netter gedragen 

                     Rommel opruimen op het plein 

                     Pleindienst praat veel, waardoor ze niet alles zien. 

Groep 5:  Meer kanjerregels toepassen bij oplossen van problemen op het plein 

                  Schuur voor de fietsen. 

                  Meer materialen voor extra werk. 

Groep 7:   Liever laatjes dan een vak. 

                  Betere etuis  (rits gaat snel stuk) 

                  Verplicht sloffen aan. Nu lopen veel kinderen op blote voeten of sokken. 

 Groep 6/7: Twisterspel gaat van het plein af. 

                      Er is nooit uitgelegd hoe de spelletjes werken. 

                      Er is teveel modder op het voetbalveld. 
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5. Uit de (partner-) groepen? 

Welk punt wil je namens je groep of je partnergroep bespreken? 
Voor het doel van groep 8 blijft gauw water staan, waardoor er niet gevoetbald mag 

             worden. Ook niet door groep 7, terwijl daar niets aan de hand is. 

Computers werken niet altijd goed. 

Tijdens een feest meer respect voor mensen met een andere huidskleur.  

Er werden vervelende opmerkingen gemaakt. 

 
6. Evaluatie Kinderraad 2017-2018 

Dit was de laatste Kinderraad vergadering van het schooljaar. 
We bespreken: - Hoe was het om namens je groep in de Kinderraad te zitten? 

                            - Heb je verbetersuggesties (hoe kan het nog beter?) voor de Kinderraad? 
      We vonden het allemaal erg gezellig. Het was leuk dat we ranja kregen, want van praten krijg je            

      wel dorst. 

      Verbetersuggesties:  

      Volgend jaar voor iedere vergadering een bezoek aan de partnergroepen. Dit is nu veel te      

      weinig gebeurd. 

 

7. Afsluiting: 

       Hartelijk dank voor de fijne vergaderingen.  


