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 Verslag Kinderraad  

 
 

Datum:    14 december 2018         Tijd: 13.15-14.15 uur -  wissel/GVO-lokaal 
 

 Agenda:         nr. 3                                                        Verslaglegging:  juf Carla 
   

1. Agenda 
We bespreken welke punten deze vergadering worden besproken. 

  Er komen geen extra agendapunten bij. 
 

2. Verslag vorige vergadering 
We bepreken het verslag van de vorige vergadering. 
Het is zo goed. 

 
3. Schoolpiano en verdere acties 

Na de kerstvakantie kunnen kinderen intekenen om de schoolpiano te bespelen. 
De gedragsregels komen bij de piano te hangen. 
De intekenlijst komt bij de piano te liggen. 
De Kinderraad vertelt in de klas wat de afspraken zijn en dat de kinderen in kunnen tekenen. 
 

       Vragen aan Meester Henk  Vera, Julius, Emma en Madelene 
 

 Wat   Wie  Wat zegt Meester Henk 

1 Graag een extra speeltoestel op 
het plein 
 

3a + 4a Dit is helaas niet mogelijk. 
- Op het speelplein staan al genoeg  
   speeltoestellen. Er moet ook nog genoeg  
   ruimte om te spelen overblijven. 
- Er is geen geld om een extra speeltoestel  
  te kopen.  

2 De klas wil graag de schoenen 
aanhouden in de klas. 
 

7a +  
5-6 b 

Alleen kinderen met steunzolen mogen hun 
schoenen aanhouden. 
We doen de schoenen uit, omdat het 
anders binnen zo vies wordt en omdat het 
linoleum snel slijt. 

3 Hesjes voor bij het voetballen 
buiten om 2 ploegen uit elkaar te 
houden( wie hoort bij wie) 
 

7a Meester Henk zal 20 lintjes aanschaffen. 

4 Nieuwe ballen voor buiten 
 

7a +  
1-2 C 

Meester Henk zal nieuwe ballen kopen. 
Als de groep de oude bal inlevert, krijgt de 
groep een nieuwe bal. 

5 Graag meer spelmateriaal in de 
klas 
 

3a + 4a 
+ 6a 

De juffen/meesters moeten een lijst maken 
wat ze willen hebben en opschrijven hoe 
duur het is. Dan zal meester Henk kijken of 
het gekocht kan worden. 

6 Graag extra koptelefoons (3 extra) 
 

3a Meester Henk zorgt dat er nieuwe 
koptelefoons komen. 
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7 Welke groepen mogen er op het 
gras spelen en waar?  
 

Groep 
5-6B 

De groepen 8 + 7 + 6 voetballen op het 
grasveld achter de school. 
Groep 5 voetbalt op het gras aan het einde 
van het schoolplein. 

 
 

4. Kinderraad in actie tijdens de OgO/DaVinci thema-avond (25 april) 
Op donderdag 25 april organiseren we weer de OgO/DaVinci thema-avond. 
Alle vaders, moeders, opa’s en oma’s mogen dan komen kijken waaraan we gewerkt hebben in 
alle groepen. 
Wil de Kinderraad iets op deze avond organiseren? 
We spreken af dat; 
- we ideeën verzamelen 
- de ideeën de volgende vergadering bespreken. 
 

5. De volgende vergadering. 
De volgende vergadering is op vrijdagmiddag 18 januari. 

 
6.   Sluiting van de vergadering   

We stoppen met de vergadering. 
 

Nr. Wat Wie Wanneer Afgehandeld  

4 In de eigen groep en de partnergroep 
vertellen wat er is afgesproken over de 
piano 

Kinderen van 
de 
Kinderraad 

Voor 18-1-19  

8 Zachtere ballen bij de gym vragen aan juf 
Nelleke. ( vraag groep 3a) 

Vera en Julius Voor 18-1-19 
 

 

9 In de eigen groep en de partnergroep de 
uitkomst vertellen van de ingebrachte 
punten. 

Iedereen  Voor 18-1-19 
 

 

10 Intekenlijst voor de piano Juf Carla Voor 7-1-19  

11 Ideeën bedenken wat de Kinderraad 
tijdens de OgO/DaVinci thema-avond wil 
doen 

Iedereen Voor 18-1-19  

 
 
 
 
 


