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 Verslag Kinderraad  

 
 

Datum:    13 november 2019         Tijd: 11.30-12.30  
 

Verslag        nr. 3                                                           Verslaglegging:  juf Marianne 
   
 
1   Agenda 

We bespreken welke punten deze vergadering worden besproken. 
        Er komen geen extra agendapunten bij. 

 
2   Verslag vorige vergadering en actiepunten 
 
 
Actiepunten     vragen aan meester Henk 

Nr               Wat           Wie        Wanneer Uitkomst 

1 Fietsen bij de kleuters in 
orde maken 

Romy en Ma 
1/2a 

  4 december Juf zelf vragen 
aan meester 
Henk 

2 Autobanden of iets anders 
er voor terug 

                                                                    
1/2a 

 Juf zelf vragen 
aan meester 
Henk 

3 Willen graag een klimrekje 1/2a   Te duur 

16 Bel te zacht bij de 
bovenbouw en bij de 
kleuters 

8a  Komen extra 
zoemers bij 
bovenbouw 

17 Bij hitte tropenrooster 8a  Net ervoor aan 
Meester Henk 
vragen 

18 Sponsorloop voor meer 
geld voor bv Chromebooks 

 8a  Vergeten te 
vragen 

19 Meer parkeerplaatsen 
voor ouders 

 8a  Meester Henk 
vindt dat er 
genoeg zijn 

20 Leerlingen moeten 
fietssleutels in bakjes in de 
klas stoppen. Dit i.v.m. 
stelen en i.v.m. kwijt zijn 
kost veel tijd voor de lkr 

Iedereen Vanaf 25 novem Leerlingen  aan 
blijven 
herinneren. 

4 Nieuwe glijbaan 1/2c  Björn en 
Yoran 

4 december Is nog niet nodig 
pas als hij stuk is, 

5 Meer speelgoed 1/2c                                                Juffen zelf vragen 
aan meester 
Henk 

6 Parkeervlakken naast 

zandbak opnieuw 

schilderen 

1/2c  Zodra meester 
Johan terug 
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21 Bankje bij super nova is 
rot, vervangen! 

8b  Wordt 
weggehaald  en 
misschien 
vervangen. 

24 Nieuw gras voor 

voetbalveld. Liefst zoden. 

Inzaaien duurt lang voor je 

het kunt gebruiken. 

8b  Zoden te duur. 
Zaak van de 
gemeente 

25 Naam Kinderraad 

vervangen door lln raad 

8b  Vergeten 

14 Groep 7 wil iets langer 
pauze, omdat ze helemaal 
van voet Groep 7 wil iets 
langer pauze, omdat ze 
helemaal van voetbalveld 
wat ver weg ligt, terug 
moeten lopen naar school. 

Lisa en Laurens       
7a             

4 december vergeten 

15 Veel eikels etc op 
schoolplein. Rooster 
maken voor  
bovenbouwklassen om te 
vegen. 

                              Vergeten 

7 Tankstation op muur 
schilderen kleuterplein 

2/3b  vergeten 

12 Nieuwe binnen spelletjes. 
Verouderd 

Boris en Roan                                  
6/7b 

4 december Niet vervangen. 
Wordt niet goed 
mee om gegaan. 

13 Meer camera's op school 
i.v.m. vernielingen 

6/7b  Te duur. 

26 Spelen op het plein 
overschilderen 

6/7b  Als meester 
Johan terug is 

8 Meer rekenspelletjes 3a                                        Juf Ina moet dit 
zelf vragen 

9 Poppenhuis verbeteren 3a  Juf Ina moet dit 
zelf vragen 

10 Graag meer Koptelefoons 
punt van 4a en 5b 

Iedereen 
bovenbouw 

4 december Worden bij juf 
Marianne 
gebracht. 

11 Stoppen met in hutten 
spelen op speelplein. 
Telkens ruzie 

Juf Marianne  18 november Is gebeurd 

23 Andere hoesjes voor de 

pennen van de 

kinderraadleden. Zijn te 

klein. Graag klittenband 

om pen in map vast te 

maken 

Juf Marianne  4 december Pennen kunnen 
in insteekhoezen 

 Ranja verzorgen  Björn en Yoran   gebeurd 
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3 
  Zomerfeest 
 
De volgende ideeën zijn naar voren gebracht. 
Niet iedereen heeft eraan gedacht om dit punt te bespreken in de eigen groep of partnergroep. 
Het lijkt de meeste kinderen wel leuk om verschillende spelletjes binnen en buiten te doen. 
Bv op inschrijving 
 
*Een kahoot quiz ! 

*kleine fietsjes rijden 

*mountain biken 
*Survival + eventueel stormbaan + zeepbaan ( Iedereen erg enthousiast). 
*flessenvoetbal 
*Sjoelen 

*Lego bouwwedstrijd 
*Verstoppertje in het donker in de grote gymzaal met allerlei obstakels. 
*spookhuis ( vond middenbouw erg leuk maar bovenbouw niet. 
* Er zijn ook allerlei sport voorstellen gedaan, maar aangezien kort na het zomerfeest alweer  
de sportdag is lijkt dat de meesten toch niet  zo'n goed idee. 
 

We komen hier volgende keer nog op terug nadat iedereen het in de partnergroep en eigen groep 
besproken heeft. 
 
 
 
4   Uit de kinderraadgroepen 
 

Inbreng groep Wat gaan we bespreken Afspraak 

1 5a Kunstkerstbomen in de klas wegens 
allergieën 

Meester Henk 

2  Vlaggenmast versieren met Kerst Meester Henk 

3 4/5b Meer robotten Meester Henk 

4  Paar doeltjes bij  

5 8b Bedankje voor de ouders die alles 
versieren bv Chocolaatjes 

Meester Henk 

 
 
5  Uit de partnergroepen 
 
Niets!  
Veel kinderen zijn vergeten naar de partnergroepen te gaan. We moeten er volgende keer goed op 
letten dat als we het verslag  gehad hebben, alles wat in de kinderraad besproken is ook in de eigen 
groep en partnergroep besproken wordt. 
 
6    De volgende vergadering 
 
De volgende vergadering is op woensdag 5 februari. 
Nyana en Max  regelen de ranja 
 
7    Sluiting van de vergadering 
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Actiepunten vragen aan meester Henk 

nr Wat Wie Wanneer Uitkomst 

1 Kunstkerstbomen in 

de klas wegens 

allergieën 

5a 
Hugo en Veerle 

Voor 5 februari  

2 Vlaggenmast 
versieren met Kerst 

5a 

Hugo en Veerle 
Voor 5 februari  

3 Meer robotten 4/5b Voor 5 februari  

4 Paar extra doeltjes 4/5b Voor 5 februari  

5 Bedankje voor 
ouders die alles 
versieren bv 
chocolaatjes. 

8b 
Björn en Yoran 

Voor 5 februari  

6 Naam kinderraad 
vervangen door 
leerlingenraad 

8b 

Björn en Yoran 
Voor 5 februari  

7 Ideeën bespreken 
voor zomerfeest in 
eigen groep en 
partnergroep 

Iedereen Voor 5 februari  

8 Pauze voetbalveld 
groep 7 langer 

7a  
Lisa en Laurens 

Voor 5 februari  

9  Rooster voor vegen 
schoolpein ivm 
eikels enz. 

7a 
Lisa en Laurens 

Voor 5 februari  

10 Tankstation 
schilderen op de 
muur plein kleuters. 

2/3b 
Lisa en Laurens 

Voor 5 februari  

11 Insteekhoezen voor 
mappen kinderraad 

Juf Marianne Voor 13 december  

12 Koptelefoons die 
over zijn  brengen 
naar klas juf 
Marianne. Die 
verdeelt ze over 4a 
en 4/5 b 

Kinderen 
bovenbouw 

Voor 
19 december 

 

13 Alles wat besproken 
is in kinderraad 
doorgeven aan 
eigen groep en 
partnergroep 

Iedereen Voor 5 februari  

14 Vragen ideeën 
zomerfeest in eigen 
groep en 
partnergroep 

Wie dit nog niet 
gedaan hebben 

Voor 5 februari  

15 Ranja verzorgen Nyana en Max 5 februari  

 


