
Verslag kinderraad 24 oktober 2018 

Vertegenwoordigers: 

Groep 5/6: Ries, Ann en Anouk 

Groep 7: Amy en Wessel 

Groep 8: Noa en Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag zijn we voor het eerst dit schooljaar bij elkaar gekomen met een nieuwe 

vertegenwoordiging van de kinderraad. We zijn begonnen met een lekker kopje thee (met 

suiker!) en daarna hebben we de punten die uit de verschillende groepen naar voren zijn 

gekomen met elkaar besproken. 

• Het is erg druk op het voorplein. Met ren- en tikspelletjes staat de bandenschommel in 

de weg. We hebben afgesproken dat we met elkaar rekening moeten houden. Je kunt de 

bandenschommel juist ook opnemen in het spel.  

• We moeten strenger zijn op het balgebruik in de pannakooi. De bal vliegt er te vaak 

(moedwillig) uit. Na 3x keer bal eruit betekent bal naar binnen! 

• We spreken af dat alleen de groep die aan de beurt is voor de pannakooi er ook in speelt. 

Andere kinderen/groepen komen hier niet bij. 

• We moeten beter letten op kinderen die voor schooltijd de school binnen komen. 

Afspraak is dat iedereen buiten blijft. Dit geldt ook voor groep 4. 

• Is het mogelijk om wat extra speelmateriaal aan te schaffen voor bijv. keuzetijd? Te 

denken valt aan Knex, Lego, speelklei, dierfiguurtjes, autootjes, o.i.d. 

• Blijft het duikelrek op het achterplein staan als dit vernieuwd wordt? Zo niet, dan zouden 

de kinderen dit graag verplaatst willen zien naar het voorplein. 



• De dyslexieboeken (op laag niveau) zijn saai. Vooral voor de bovenbouwkinderen zijn de 

verhalen niet passend bij hun leeftijd. Kan de opbrengst van de Drukkerij-actie wellicht 

gebruikt worden voor aanschaf van nieuwe dyslexieboeken? 

• De wc’s die door groep 4 en 7 worden gebruikt zijn vaak vies. Er wordt naast of op de bril 

geplast. Er moet hier echt beter op worden gelet. Misschien gebruik maken van 

plasstickers in de pot? Of zou het een oplossing zijn om een aparte toiletgroep voor 

groep 7 in gebruik te nemen (tegenover het directielokaal)? 

• Kunnen de tegels op het voorplein nog eens nagekeken worden? Sommige liggen los of  

staan wat omhoog. 

• Tussen de lessen zouden wat meer beweegmomenten mogen zitten. Een 

beweegspelletje in de klas of op het plein bijvoorbeeld. Dit verhoogt de concentratie 😊. 

• Kan er wat aan de bel worden gedaan? Deze is niet te horen… 

Tot slot hebben we het nog gehad over de vernieuwing van het achterplein en 

sponsorgelden die meester Martien heeft aangevraagd. 

Bedankt voor jullie positieve inbreng! De volgende kinderraad zal in januari gepland worden. 

 


