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Verslag Kinderraad vergadering  
 

Datum:    10 mei 2019         Tijd: 13.15-14.15 uur -  wissel/GVO-lokaal 
 

 Agenda:         nr. 6                                                        Verslaglegging:  meester Henk 
   

1. Agenda 
We bespreken welke punten deze vergadering op de agenda staan. 
Er komen geen agenda punten bij. 

 
2. Verslag vorige vergadering 

We bepreken het verslag van de vorige vergadering (8 maart). 
Van de actiepuntenlijst: 
08. De zachte ballen voor de gymnastieklessen zijn door juf Nelleke besteld. 
13. Alle groepen mogen gebruik maken van de schoolpiano of luisteren naar een ‘concert’. 
       Actie: Doorgeven aan groep 1-2b 

       14. Op het schoolplein is eigenlijk geen geschikte plek om planten te laten groeien. Overal  
              wordt door kinderen gelopen/gespeeld. We zijn ook bang dat dit na schooltijd wordt  
              vernield. 
              Actie: Doorgeven aan groep 5a 
       15. Het is niet gelukt om een film van de Kinderraad te maken. Samen is een PowerPoint  
              gemaakt. 
       16. ’s Ochtends worden de douches schoongemaakt. Als alle kinderen de douches netjes  
              achterlaten is het niet vies.  
              Actie: Iedereen bespreekt dit in de groep. 
       17. In verschillende groepen wordt al extra bewogen. Bijvoorbeeld tijdens het rekenen. 
              Bespreek met je leerkracht dat dit ook voor jouw groep mogelijk is. Just dance is een  
              programma dat gebruikt kan worden.  
              Actie: iedereen doorgeven aan je juf/meester. 
       18. De groene poppetjes betekenen al ‘Pas op voor kinderen’. De pleinwacht staat aan de kant  
              van de straat om op te letten. Het plaatsen van een extra bord is niet nodig. 
              Actie: Doorgeven aan groep 3-4b. 

 
3. Kinderraad in actie tijdens de OgO/ DaVinci thema inloopavond (25 april)? 

Hoe is de presentatie van de Kinderraad verlopen? 
We zijn tevreden over de presentatie en de manier waarop we het hebben gepresenteerd. 
Een volgende keer graag een betere plek zoeken. Ook posters in de school opgehangen 
worden. 
Jasmijn + Jurre + Charlotte + Sylke kijken na afloop de ingeleverde antwoorden van de 
prijsvraag. Ze belijken wie de prijswinnaars zijn. 
Juf Carla regelt dat de prijswinnaars hun prijs krijgen. 
 

4. Bespreking Leerling Tevredenheidspeiling gr 6 t/m 8 
We bekijken en bespreken de uitkomst van de Leerling Tevredenheidspeiling en zijn heel 
tevreden over de uitkomst.  
De leerlingen hebben de school een 8,3 gegeven. 
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De vier laagst gewaardeerde onderdelen waren: 
- Hebben jullie een leuke klas? 7,4 
- Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan? 7,7 
- Hoe vind je het op school? 7,9 
- Vind je de regels op school duidelijk? 8,6 
 
De vier hoogst gewaardeerde onderdelen waren: 

             - Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet? 8,8 
             - Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is? 
             - Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester? 8,9 
             - Ben je tevreden over wat je leert op school? 8,9 

We kunnen niet bedenken hoe het nog beter op school kan. 
 

5+6. Uit de Kinderraad groepen en partnergroepen 

Inbreng  Groep Wat gaan we bespreken Uitkomst en wie het regelt 

Jasmijn 
Jurre 

8a Kan er in elke toilet een 
toiletborstel, een luchtverfrisser en 
zacht toiletpapier komen? 

In elk toiletblok kan een 
toiletborstel komen. 
**Regelt meester Henk. 
Luchtverfrisser komt er niet, 
want dat is bij verkeerd gebruik 
te gevaarlijk en het is ook te 
duur. 
Alle scholen van PrimAH 
gebruiken hetzelfde toiletpapier. 
Zachter papier is veel duurder. 

Charlotte 
Sylke 

7-8b Kunnen er in elk lokaal twee bezems 
komen? 

In elk lokaal is één bezem en één 
stoffer en blik. Dat is genoeg. 
De klassendienst moet goed 
samenwerken om de spullen 
goed te gebruiken. 

 7-8b De balk die als afscheiding dient van 
het grasveld en school is nog steeds 
niet gerepareerd.  

Dit wordt zo snel mogelijk 
doorgegeven. 
**Regelt meester Henk 

Bodil 
Ilse 
 

7a De bezem van groep 7a is kapot. 
Kan deze worden vervangen? 

De meester moet dat doorgeven 
aan de administratie. Die zorgt er 
dan voor dat er een nieuwe 
bezem wordt besteld. 
**Moet meester van groep 7a 
moet dit zelf regelen. 

 7a We hebben de lintjes nog niet 
gekregen. Wanneer komen ze? 

Dit is vergeten.  
**Regelt meester Henk 

Vera 
Julius 

6a Kunnen de lijnen van het 
basketbalveld opnieuw worden 
beschilderd? 

Het is de bedoeling dat alle lijnen 
van alle spellen op het plein een 
nieuwe kleur krijgen. 
**De conciërge gaat dat regelen. 

Noor  
Stan 

5a Kunnen er voor groep 5 kleine 
voetbaldoeltjes worden 
aangeschaft? 

De doeltjes van groep 7 mogen 
gebruikt worden. 
**Ilse en Noor regelen dit. 

Noor Stan 4a Kan er een nieuw paardentuig 
worden aangeschaft? 

De juf moet dit doorgeven aan 
de administratie. Die zorgt er 
dan voor dat er een nieuw 
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paardentuig wordt besteld. 
**De juf van gr 4a moet dit zelf 
regelen. 

 
 

5. De volgende vergadering. 
De volgende vergadering is op vrijdagmiddag 14 juni 
Vera en Julius  regelen de ranja. 

 
6.   Sluiting van de vergadering   

 


