
 

Verslag Kinderraad vergadering 
         

 Verslag:         nr. 1               18 september 2019 

       1. Agenda 

           We bespreken welke punten er deze vergadering besproken worden. 

            bespreken wie voor de ranja zorgt! 

       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 Marianne  

             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.  Wat wil je namens je groep bespreken? 

              Groep 8 

              - Warm water in de toiletten.  

                 Na onderling overleg besloten dat dit veel te veel geld kost om aan te leggen en                      

                 het punt te schrappen. 

              - Kranen werken niet goed, of helemaal niet in de toiletten. Graag verhelpen. 

              - Graag spiegels in alle toiletten en op de goede hoogte, zodat iedereen erin kan                            

                 kijken. 

              - Naam Kinderraad vervangen (te babyachtig)  door Leerlingenraad. 

              - Per klas 2 nieuwe ballen 

 



         Groep 7 

         Graag alle spelen op het plein overschilderen. Lijnen zijn niet goed meer te zien. 

       8.   Wat wil je namens je partnergroep bespreken? 

              Is nog niemand langs geweest, dus geen punten. 

       9.   Hoe vond je de eerste vergadering? 

             De tijd ging snel voorbij. Het was een leuke vergadering. 

      10.  Sluiting van de vergadering   

Actiepunten 

Nr. Wat Wie Wanneer Afgehandeld  

1 Alle kinderraadsleden gaan 
zich voorstellen bij de 
partnergroep 

Iedereen Zo snel mogelijk  

2 Voorstellen groep 8 
bespreken met meester 
Henk 

Björn en Yoran Zo snel mogelijk  

3 
 
 

Spelen op het plein 
overschilderen. 
Vragen aan meester Johan 

Boris en Roan Zo snel mogelijk  

4 Ranja verzorgen Lisa + Laurens 6 november  

5 Nieuwe punten bespreken 
in eigen groep en 
partnergroep 

Iedereen Voor 6 
november 

 

 

Vragen aan Meester Henk          Björn en Yoran 

 Wat   Wie  Wat zegt Meester Henk 

1 Kranen in orde brengen Groep 8  

2 Graag spiegels in alle toiletten en op 
goede hoogte. 

Groep 8  
 

3 Naam Kinderraad vervangen door 
Leerlingenraad in nieuwe schooljaar. 

Groep 8  

4 Iedere groep 2 nieuwe ballen Groep 8  
 

 


