
Verslag kinderraad 14 februari 2018 

Vertegenwoordigers: 

Groep 4/5: Emma en Norah 

Groep 6: Dinand en Ferre 

Groep 7: Josephine en Mark 

Groep 8: Sylvana en Luc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na een periode van afwezigheid hebben we vandaag de kinderraad opnieuw opgepakt. We 

zijn begonnen met een lekker kopje thee en daarna hebben we de punten besproken die uit 

de verschillende groepen naar voren kwamen. 

• Schoolregels mogen duidelijker en zichtbaarder opgehangen worden in de school. 

• We moeten beter letten op rennen en lawaai maken in de gang. 

• Voor schooltijd komen de kinderen niet meer de school in. Tassen worden op het plein 

gezet. 

• Het rooster voor de pannakooi en bandenschommel wordt aan de binnenkant van de 

ramen opgehangen, zodat je vanaf buiten gemakkelijk kunt zien wie wanneer aan de 

beurt is. 

• Er is onduidelijkheid over de niveaus van de leesboeken in de hal en deze worden vaak 

niet op de goede plek terug gezet. 

• Bij de ingang van de school zouden in plaats van planten een stukje bestrating komen, 

zodat kinderen hier niet meer doorheen lopen 

Verder hebben we het uitgebreid gehad over het opwaarderen van het voorplein en het 

aanzicht van de school. Er wordt raamfolie aangebracht met daarin kunstwerken van de 

kinderen verwerkt. Er worden binnenkort pleinplakkers (voetstappen, twister, hinkelbaan, 



stippen) aangebracht. Mogelijk worden er ook vlaggenmasten geplaatst met Klinket vlaggen. 

Dat lijkt de kinderraad een uitstekend idee, goede reclame!  

Verder spreken we nog over losliggende en ongelijke tegels op het voorplein. Kan hier nog 

eens naar gekeken worden? 

Verder zou de kinderraad het ook fijn vinden als er weer een schoolvoetbal wordt 

aangeschaft. 

Vanuit groep 7/8 is er een wens om speciale leesboeken aan te schaffen voor kinderen met 

dyslexie. 

Tot slot komt de bandenschommel nog een keer ter sprake. Is het nodig dat hier een schema 

voor is? Vaak loopt het gebruik hiervan door elkaar. Het regelt zichzelf wel. Kunnen we hier 

eens over nadenken? 

 


