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Verslag  Kinderraad vergadering 
 

 

Datum:    28 september 2018         Tijd: 13.15-14.15 uur -  wissel/GVO-lokaal 
 

Agenda:         nr. 1                                                        Verslaglegging:  juf Carla 
   
 

1. Agenda 
We bespreken welke punten er deze vergadering besproken worden. 
Er komen geen extra agenda punten bij. 

 
2. Voorstellen 

Iedereen vertelt iets over zichzelf. 
 

3. Vergaderspullen 
We bekijken de spullen van de Kinderraad en maken afspraken hoe we er mee omgaan. 
We spreken af dat de spullen op school blijven. 
De vergaderspullen mag je thuis laten zien. 

 
4. Wat moet je als Kinderraad lid doen? 

We bespreken wat er van je wordt verwacht als je lid van de Kinderraad bent. 
- Je bent verantwoordelijk voor de eigen klas en de partnergroep 
- Je weet verbeterpunten of tips die handiger zijn op school, deze breng je in tijdens de 

vergaderingen 
- Je gaat in de eigen groep en de partnergroep de kinderen bevragen 
- We vergaderen over school. 
- We gebruiken een presentielijst. 
- We werken met een tijdbewaker en een ranja dienst. 

 
5. Partnergroepen 

Iedereen weet wie zijn partnergroep is. We spreken af dat we ons zo snel mogelijk gaan 
voorstellen aan de partnergroep. We gaan ook uitleggen wat de Kinderraad allemaal doet of 
kan doen. We gebruiken hierbij geen moeilijke woorden. 

 
6. Het verslag 

Van elke vergadering wordt een verslag en een actiepuntenlijst door juf Carla gemaakt.  
Zo weten we allemaal wat er is afgesproken en wat iedereen moet doen. 
Het verslag en de actiepuntenlijst bespreken we de volgende vergadering. 
 

7. Schoolpiano 
We bespreken het gebruik van de schoolpiano. We vinden dat de Kinderraad een voorstel moet 
maken aan de andere kinderen van de school. Over dit voorstel kunnen ze dan hun mening 
geven of verbetertips. Het blijkt lastiger te zijn dan we vooraf dachten om tot een voorstel te 
komen. 
Voorstel: 
- Er komt een intekenlijst waarop ieder kind mag intekenen. De lijst hangt bij meester Henk 
- De intekenlijst hangt minimaal een week, iedereen moet de kans krijgen te kunnen 

intekenen. 
- De vrijdagmiddag indien de piano verrijdbaar is. De piano zou dan bij de OB kunnen staan. 
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- Bij de viering van feesten de piano gebruiken door kinderen die kunnen piano spelen 
- Er spelen kinderen die piano kunnen spelen of een beetje. 
- De tijden dat je zou kunnen gaan spelen zijn:  

8.15 – 9.30 uur 
10.15-10.30 uur 
13.00- 13.15 uur 
15.30- 16.00 uur 

     
8. Uit de (partner-) groepen? 

Groep 3/4: Willen graag een eigen een eigen stukje op het plein waar ze kunnen voetballen. 
                   : Kan er nog een groot klimtoestel bij komen? 
Groep 5/6B: Welke groepen mogen er op het gras spelen en waar? 
  

9. De volgende vergadering. 
De volgende vergadering is op vrijdagmiddag 2 november. 

 
10.  Hoe vond je de eerste vergadering? 

De tijd ging snel voorbij. Het was een leuke vergadering. 
Meer tijd voor agendapunt 8 zien te maken. 
 

11.   Sluiting van de vergadering   
 

Nr. Wat Wie Wanneer Afgehandeld  

1 Alle kinderraadsleden gaan zich 
voorstellen bij de partnergroep 

Iedereen Zo snel 
mogelijk 

 

2 Bespreken voorstel voor de schoolpiano 
in de eigen groep en de partnergroep 

Iedereen Voor 2-11-
2018 

 

3 Groep 5/6B: Welke groepen mogen er op 
het gras spelen en waar?  
Meester Henk vragen. 

Emma en 
Madelene 

Voor 2-11-
2018 

 

     

     

     

 


