
Verslag kinderraad 20 januari 2020 

Vertegenwoordigers: 

Groep 5: Alissa en Guido 

Groep 6/7: Tom en Lindie 

Groep 8: Tobias en Denise 

 

Vandaag zijn we voor de tweede keer van 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 hebben gebrainstormd over een ‘wieltjesdag’. Bijvoorbeeld 1x per maand mogen de 

kinderen met skeelers, skateboards en stepjes het plein op. Misschien moeten we dit 

verdelen per groep of gewoon groep 5 t/m 8 in één keer.  

• Ook is het idee geopperd om een wisselweek in te lassen: bovenbouw een keer op het 

nieuwe achterplein spelen en onderbouw dan op het voorplein. 

• Een zachte ondergrond in de pannakooi kunnen we niet realiseren. 

• Het gele gedeelte van de pannakooi zit niet goed vast. Dit moet even worden 

nagekeken. 

• De buitenbel is niet goed hoorbaar over het gehele voorplein. 

• Als de bel gaat dan gaan kinderen vaak heel wild naar binnen. Hier moet beter op gelet 

worden. 

• De wc’s van groep 4 en 6/7 zijn vaak niet netjes. Water en papier op de vloer. Elke groep 

moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen. 

• Elk schooljaar bepalen we aan welke activiteiten en sporttoernooien we meedoen. Het 

schoolkorfbaltoernooi valt hier niet onder. Dit vindt ook altijd in de kerstvakantie plaats, 

dus lastig qua organisatie.  

• We hebben het vorig schooljaar over het fenomeen ‘schoolkrant’ gehad en afgesproken 

dat elke groep een stukje aanlevert voor de info die naar ouders wordt verzonden. Graag 

gaan we hiermee verder volgens het volgende rooster: 

- januari/februari groep 8 

- februari/maart groep 5 

- maart/april groep 6/7 

- april/mei groep 8 

• Bij Pien worden veel fietsen gestald. Met name ook door kinderen die niet in groep 8 

zitten, waardoor het vrij vol staat. Kunnen we met elkaar afspreken dat de fietsen 

zoveel mogelijk in het fietsenhok op school worden geplaatst? Graag bespreken in de 

groepen. 

• De werkgroep kledingbeurs mag nadenken over de besteding van het geld van de 

kledingbeurs. Het gaat nog om een bedrag van €800,- De kinderraad is gevraagd hierover 

mee te denken: 

- meer leesboeken en dan met name informatieve boeken 

- lespakket VR-brillen (ooit eens op proef gehad) 



- gezellige leeshoek inrichten met zitruimte voor LIST-lezen 

- spelletjes aanschaffen die gebruikt kunnen worden bij keuze 

- activiteit/excursie voor de verschillende groepen 

• We hebben ook met elkaar gebrainstormd over ‘andere schooltijden’. De overblijf heeft 

z’n langste tijd gehad en we moeten op zoek naar alternatieven. Enkele punten die ter 

sprake kwamen: 

- fijn dat je eerder op de middag vrij bent (14.00/14.30 uur) 

- gezellig om met z’n allen samen te eten 

- meer rust omdat je niet heen en weer naar huis moet 

- hele dag school, niet een apart rustmoment op andere plek 

- ik zie mijn ouder(s) niet meer tussen de middag. 

• We hebben met elkaar een rondje gemaakt over het achterplein om de vorderingen te 

bekijken. Het ziet er al prachtig uit! 

• Dit keer waren we voltallig en hebben we tot slot een foto gemaakt van de kinderraad 

vertegenwoordigers. 

 

 


