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Nieuws van de kinderraad 
 
Aanwezig: Dante, Emina, Yada, Matijs, Madelief, Lukas, Gwen, 
Jayden, Emma, Tijn, Sirina, Elisha, juf Tineke (Liam ziek) 
 

1. Opening: 
Madelief en Lukas openen de vergadering 
 

2. Brievenbussen/ vanuit de klassen:  
 
De kinderen vertellen welke ideeën uit hun klas komen:  

- Voetbalkooi waarin om de beurt een groep mag voetballen 
- Klassenuitjes eerlijk verdelen. Sommige kinderen hebben het 

idee dat de ene groep meer uitjes heeft dan de andere groep 
- Met schoolreis een keer naar de dierentuin of Apenheul 
- Een nieuw schoolplein 
- Glijbaan op het schoolplein 
- Een rustplek op het schoolplein. Meer speeltoestellen. 
- Nieuwe springtouwen en ballen 
- Wafels maken in de klas 
- Meer knutselen 
- De fietsenrekken op een andere plaats plaatsen, beter verdelen 
- Een hangrek en een klimmuur op het schoolplein 

 
3. Thuisgroepen en groepsdoorbrekend werken 

Alle leerlingen geven aan dat het fijn is dat er groepsdoorbrekend 
gewerkt wordt. Als je rekenen moeilijk vindt, is het nu veel fijner 
omdat je nu sommen maakt die bij je passen. Dit gaat veel beter. Ook 
heb je meer vrienden omdat je ook in een andere groep zit. Soms is 
het wel eens lastig als je te laat naar de andere groep gestuurd 
wordt, omdat je nog iets in de groep af moet maken. We spreken af 
dat je dan zelf aan de juf of meester vraagt of je dan vast naar de 
andere groep mag gaan, omdat je anders een stukje van de les mist. 
 

4. De sfeer in de groepen 
De sfeer in de groepen is goed, soms wordt er nog wel eens geplaagd. 
We spreken af dat als het echt storend is en je het niet zelf op kunt 
lossen, je naar de juf of meester kunt gaan. Als je ziet dat er gepest 
wordt ga je sowieso altijd naar de juf of meester. Ook zijn juf Eva en 
juf Tineke anti-pestcoördinatoren.  
Leefstijl en Move a head gaan nog steeds goed en het is leuk. 
 

5. Ideeën schoolreis 
Dierentuin (Blijdorp, Ouwehands, Beekse Bergen enz), natuur, 
Naturalis 
 
 

 

 

 

 

 

  Kinderraad 
 

 



 

 
 

 

Pagina 2         Het is de bedoeling dat de sponsorloop na schooltijd gehouden wordt. 
 
 
6. Nieuwe speelmaterialen voor op het schoolplein 
De leerlingen geven aan dat ze graag weer eens nieuwe voetballen, foamballen, springtouwen, 
hoepels, pingpongballen en stuiterballen willen hebben. We spreken af dat Madelief, Lukas, 
Dante, Emina en Matijs een lijstje zullen maken met materialen die ze graag willen hebben. 
Dan zal juf Tineke daarna kijken welke materialen besteld kunnen worden. 
 

 

 

Geplande 
vergaderingen 

 27 september 2019 

 22 november 2019 

 10 januari 2020 

 6 maart 2020 

 19 juni 2020 

 

 

 Van boven naar onder vlnr  
Juf Tineke, Sirina, Gwen, Yada, Emina, Elisha, 
Madelief, Emma, Lukas, Tijn, Jayden, Matijs, 
Liam, Dante 
 

 


