
Verslag van de vergadering van de Kinderraad 

Datum: 16 november 2016 

Waar gaan we het over hebben tijdens deze vergadering? 

1. Voorstellen 

Meester Martien legt uit wat de Kinderraad is. Hij vertelt dat het belangrijk is om de stem 

van de kinderen te horen. Wat vinden zij belangrijk? Wat zouden zij anders willen? Kan alles 

anders of heeft de school ook met regels te maken? 

We besluiten niet om iedereen nog zichzelf voor te laten stellen. We kennen elkaar allemaal! 

Leuk, zo’n dorpsschool! 

2. Groepsfoto 

Aan het begin van elk schooljaar maken we een nieuwe foto van de kinderraad. Deze staat 

op Facebook en op de website. 

3. Een veilige school 

Een veilige school is een thema waar wij ons als school dit jaar heel sterk mee bezig gaan 

houden. Hoe maken we een veilige school? Wat speelt een belangrijke rol? Wat doen we al 

goed? Maar ook: wat kan nog beter? 

De kinderraad is van mening dat een veilige school een school moet zijn waarin we proberen 

zo aardig mogelijk tegen elkaar te zijn, een school waar je er voor elkaar bent en elkaar helpt 

als dit nodig is. 

We zijn met z’n allen nog niet tevreden over het buitenspel. Binnen school zijn de regels heel 

duidelijk, tijdens het buitenspel niet. 

De regels zijn er wel, maar zijn nog niet besproken in de groepen. In twee van de vier klassen 

hangen er regels aan de muur, in de andere twee klassen zijn er geen regels zichtbaar 

aanwezig. De kinderraad spreekt daarom ook de wens uit dat de regels voor het buitenspel  

* goed worden besproken; 

* er wordt opgetreden wanneer kinderen zich er niet aan houden 

* de regels moeten goed zichtbaar in de klas opgehangen worden 

We vinden dat het buitenspel soms onrust geeft, en dit komt dan weer de klas binnen. 

Meester Martien zal punt 3 met de meesters en juffen van school bespreken. 

4. De plussen en minnen van het schoolgebouw 

Het schoolgebouw heeft een leuk plein, zowel voor als achteren. De toestellen zijn ook leuk. 

Er wordt veel mee gespeeld. Het duikelrek is ook een leuk toestel. Er is niet te veel, maar ook 

niet te weinig op het plein. Er zouden wel wat meer meesters mogen zijn (meester Martien 

legt uit dat wij vier meesters hebben, dat is heeeeeel veel als je het vergelijkt met andere 

scholen). De ramen gaan steeds vaker stuk. Het laten repareren kost veel geld, vervangen 

kan echter nog niet. De bosjes gaan soms kapot omdat kinderen er doorheen lopen. Ferre 

had wel een goed idee: waarom niet een klein paadje? We gaan het onderzoeken! 

5. Heeft de klas iets ingebracht? 

Ja, dat hebben ze zeker. Het waren echter zoveel leuke en goede dingen dat we deze punten 

niet in deze vergadering kunnen bespreken. Dat verschuiven we dus naar de volgende keer. 

Het was heel leuk om tijdens een eerste vergadering al zo goed met deze kinderen te mogen praten. 

Wordt vervolgd! 


