
Bijeenkomst Kinderraad 16 januari 2017 

Aanwezig: Donna, Malcolm, Josephine, Mark, Ferre, Dinand, Tom en Sem 

Wat gaan we in deze kinderraad bespreken? 

 

1. Meester Martien opent de vergadering. 

Meester Martien vindt het fijn dat iedereen er is. Er zijn geen zieken.  

2. We bespreken kort het verslag van de vorige keer. 

De vorige keer hebben we uitgebreid gesproken over ‘de veilige school’. Deze vergadering 

gaan we verder praten over dit onderwerp.  Verder staat er niet veel informatie in het 

verslag wat belangrijk is om te herhalen. 

3. Wat vonden we van de Sinterklaasintocht? 

Iedereen vond het een heel leuke intocht (vooral de brandweerpieten). Het was ook gezellig 

in de klas. 

Wat vonden we van Kid’z Kitchen? 

Dit was echt een super leuke activiteit voor het goede doel. Dit moeten we vaker doen! 

Het was super leuk om jouw eigen familie te mogen bedienen. We mochten eigenlijk meer 

doen dan dat we van te voren hadden bedacht.  

Kunnen we niet elk jaar een grote activiteit met elkaar organiseren? Een activiteit waarbij de 

kinderen kunnen helpen?  

Meester Martien vertelt dat we in april weer een kledingbeurs, speelgoedbeurs en een 

culifair gaan organiseren. Daar kunnen we veel hulp bij gebruiken! 

Wat vonden we van het kerstfeest in de klas? 

De meeste kinderen vonden dit wat saai….. Vorig jaar hadden we een heel mooi toneelstuk, 

een andere keer een wandeling door het dorp. Een vertelling in de klas is zo gewoon…. Aldus 

de kinderraad  

4. Kinderkrant 

Het lijkt meester Martien erg leuk om een digitale klinket kinderkrant te laten maken door de 

kinderen van school. De leden van de kinderraad gaan ervoor zorgen dat er genoeg materiaal 

binnenkomt om een krant te vullen. Zij zullen ook de opmaak regelen. De onderwerpen 

zullen veelal te maken hebben met wat er in de kinderraad besproken wordt of wat met de 

kinderraad te maken heeft.  De leden van de raad zijn erg enthousiast hierover. Meester 

Martien gaat zijn plan verder uitwerken.  

5. Een veilige school 

De vorige vergadering hebben we gesproken over de groepsregels. Hier was nog veel voor 

verbetering vatbaar.  

Tegenwoordig staan we met de groepen 5 t/m 8 niet meer in de rij. We lopen rustig naar 

binnen. Iedereen vindt dit een heel fijne regel. 

En verder? 

 Groep 3 / 4; Het gaat goed. De juffen vertellen goed over de regels die er zijn en hoe we 

ons hier aan moeten houden. 

 Groep 5; het gaat goed! Er wordt veel vaker gekeken naar de regels die we met elkaar 

hebben afgesproken. Op het bord komt steeds een andere ‘regel van de week’ te staan. 

De juffen zijn strenger in hun aanpak. 

 Groep 6; Het gaat goed. De regels zijn verplaatst. Ze hangen niet meer aan de zijkant van 

het keukenkastje. Dat was  onhandig. 



 We hebben over de regels met elkaar gesproken. Ook hier zijn de regels verplaatst. De 

plek is alleen niet zo logisch. Onder aan het bord hangt de regel van de maand. 

 

Meester Martien legt uit dat hij aan het werken is aan een zogenaamd pest protocol. Dit 

wordt aangepast en moet goed kloppen met alle afspraken die we hebben gemaakt. Het 

moet niet zomaar een papier zijn. Wat er staat, daar gaan we voor!~ 

6. Afsluiting 

Malcolm / Donna: Kan er een duidelijk schema komen voor de pannakooi? Er is soms wat 

onduidelijkheid? Meester Martien regelt het! 

Dinand / Ferre: de toiletten zijn niet altijd even fris. Vooral bij de jongens niet.   

Meester Martien maakt een nieuw bordje met het vriendelijk verzoek of de jongens zittend 

de vissen water willen gaan geven. 

 


