
Verslag kinderraad 6 februari 2019 

Vertegenwoordigers: 

Groep 5/6: Ries, Ann en Anouk 

Groep 7: Amy en Wessel 

Groep 8: Noa en Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag zijn we voor de tweede keer dit schooljaar bij elkaar gekomen met de kinderraad. 

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

verschillende groepen naar voren zijn gekomen met elkaar besproken. 

• 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. Zij komen toch vaak 

naar binnen. 

• Gebruik van de pannakooi gaat beter. We moeten wel goed blijven opletten: na 3x keer 

bal eruit betekent bal naar binnen! En alleen de groep die aan de beurt is voor de 

pannakooi die speelt erin. Andere kinderen/groepen komen hier niet bij. 

• Er zijn inmiddels nieuwe dyslexieboeken gekocht via de Drukkerij-actie.  

• De goede lezers in de bovenbouw hebben te weinig keus, inmiddels hebben ze alle 

boeken wel gehad. Afgesproken is dat kinderen ook boeken van thuis mogen meenemen 

voor stillezen en/of LIST-lezen. 

• Het gebruik van de wc’s door groep 4 en 7 is nog weinig verbeterd. Er wordt naast of op 

de bril geplast. Er moet hier strenger op worden gelet. 

• Het is onder lestijd soms erg onrustig in de gang! We spreken af dat er in de gang niet 

wordt gerend en/of gepraat. Wil iedereen dit bespreken in de groep? 



• Vanaf vrijdag 8 februari start er een crowdfundingsactie voor het achterplein. We 

hebben besproken wat dit precies inhoudt en alvast een kijkje genomen op de 

actiepagina van onze schoolwebsite. 

• Na de pauze zijn kinderen soms erg uitgelaten of overactief. Het lijkt de kinderraad een 

goed idee om op die momenten ‘Rustmoment in de klas’ in te zetten. 

• Op 15 maart is weer een landelijke staking gepland in het basisonderwijs. We wisselen 

hierover van gedachten… Waarom wordt er gestaakt? Wat vinden jullie hiervan? Als 

school hebben we het idee om op deze dag op een ludieke wijze aandacht te vragen voor 

de knelpunten. Bijv. de kinderen geven dan een uurtje les in verschillende groepen. De 

kinderraad vindt dit een goed initiatief en wil hieraan graag meewerken. We hebben dit 

al eens eerder gedaan. 

• We brainstormen over het fenomeen ‘schoolkrant’. De kinderraad zou het leuk vinden 

als we hier aandacht aan kunnen geven. We spreken af dat elke maand een groep een 

stukje aanlevert voor de info die naar ouders wordt verzonden. Elke maand een stukje 

‘nieuws uit de groep’ volgens het volgende schema: 

Maart: groep 7 

April: groep 8 

Mei: groep 5/6 

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

 


