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Verslag Kinderraad vergadering 

 
 

Datum:    18 januari 2019        Tijd: 13.15-14.15 uur -  wissel/GVO-lokaal 
 

 Agenda:         nr. 4                                                       Verslaglegging:  juf Carla 
   
 

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

 
2. Verslag vorige vergadering 

We bepreken het verslag van de vorige vergadering (14 december). 
 

3. Kinderraad in actie tijdens de OgO/DaVinci thema-avond (25 april)? 
Er zijn verschillende ideeën, die we gaan bespreken. We komen tot de conclusie dat het idee 
van Julius en Vera de beste is.  
Een film over de Kinderraad; 
- Uitleg geeft over de Kinderraad 
- Voorstellen van de kinderen uit de Kinderraad 
- Afsluiten met vragen over de Kinderraad, waarbij de winnaar (meeste vragen goed) een 

prijs krijgt. 
- Meester Harry vragen voor film? 
- Elk duo heeft 2 minuten filmtijd. 
- Presentatie film in GVO lokaal, waarbij steeds 2 kinderen van de Kinderraad aanwezig zullen 

zijn. Rooster maken. 
            Vragen  

- In welke groep zit Sylke en in welke groep Charlotte ( Sylke+ Charlotte) 
- Wie is de voorzitter van de Kinderraad ( Stan+ Noor) 
- Wat is onze partnergroep ( Emma Madelene) 
- Hoe vergadert de Kinderraad vergaderen ( \jasmijn+ Jurre) 
- Hoeveel leden heeft de Kinderraad en op welke dag vergaderen ze ( Julius en Vera) 
- Welke materialen heeft de Kinderraad gekregen van de MR ( Noor+ Ilse) 

 
4. Uit de Kinderraad groepen? 

Inbreng  Groep Wat gaan we bespreken Afspraak  

Bodil + Ilse  7 A Meester Anne wil graag voor de BB  
(6/7/8) opzetplankjes ( Ikea) voor de 
kinderen. 

Ilse+ Bodil vragen 
Meester Henk 

 
5. Uit de partnergroepen? 

Inbreng  Groep Wat gaan we bespreken Afspraak  

Charlotte+ 
Sylke 

1-2 B Graag een keer luisteren met de hele 
groep naar het spelen op de piano. 

Overleg met 
Meester Henk 

 
6. De volgende vergadering. 

De volgende vergadering is op 8 maart 2019 
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7.  Sluiting van de vergadering   
8.  

Actiepunten 
 

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   Gedaan  

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  
  

 Gedaan 

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

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

Iedereen  Voor 18-1-19   Gedaan  

     

12 Opzetplankjes voor de BB ( Ikea) vragen 
bij Meester Henk 
 

Ilse + Bodil voor 8-3-19  

13 Vragen Meester Henk of groep 1-2 B een 
keer mag luisteren bij de piano 

Charlotte + 
Sylke 

Voor 8-3-19  

 

 


