Kinderraad 2015 - 2016

Verslag 16 maart 2016
Aanwezig: Jelle, Roderik, Hugo, Roemer, Emma, Richter, Wouter en meester Sil
Afwezig: geen
Opening
Wouter opent de vergadering. Een hartelijk welkom aan Hugo en Roderik. Zij zijn
vandaag voor het eerst bij de kinderraad.
• Roderik: mij leek de kinderraad wel leuk
• Hugo: mij leek het erg leuk
Vaststellen agenda
Hugo en Roderik hebben de brievenbus/ideeënbus uit groep 3/4 bij zich. Die willen ze
graag bespreken.
Budget van de ouderraad
De OR heeft de KR een budget gegeven van 400 euro. Wij als KR denken goed na over
hoe wij het geld gaan besteden.
Uitnodiging gemeenteraad Haaksbergen
De KR heeft een uitnodiging gekregen van Theo vd Hulst, raadslid van het CDA in
Haaksbergen, om een keer in het gemeentehuis te komen kijken. Dat lijkt de KR erg leuk.
Meester Sil gaat een afspraak maken.
Creatieve circuit
Groep 5 t/m 8 wil graag het creatieve circuit terug op school. Emma en Richter gaan
hierover in gesprek met meester Cor en/of juf Veronique.
Ideeënbussen
groep
3/4

3/4
3/4

idee
Opmerking kinderraad
Het maken van een hockeyveld Het spelen van hockey op een
op het plein.
schoolplein is te gevaarlijk. Bij de hockey
vereniging dragen we allerlei
beschermende kleding. Dit kan op school
niet.
Het maken van een tennisveld Hiervoor geldt hetzelfde als voor het
hockeyveld. Tennisrackets zijn te
gevaarlijk op het plein.
Een wensmuur waar je stukjes We mogen op school geen kauwgom
kauwgom op moet plakken.
eten.

7/8

Toiletborstels op het toilet

5,6,7,8

We willen graag het creatieve
circuit terug
Klimwand op het plein

3/4
3/4 en 7/8

Een nieuwe glijbaan of
wipwap op het plein of
verstopplekken maken

Alle kinderraadsleden gaan met de klas
in gesprek over hoe we de toiletten
netjes houden. Volgende keer komt dit
terug op de vergadering.
Is besproken. Zie agenda
De kinderraad vindt een klimwand te
gevaarlijk.
We hebben een klein beetje geld te
besteden. Een wipwap of glijbaan is erg
duur, maar hier kunnen we misschien
wel voor sparen. Het maken van
verstopplekken kunnen we misschien
met minder geld wel maken. De leden
van de kinderraad gaan hierover in
gesprek met de klas.

Volgende vergadering
• Toiletgebruik
• Leesmotivatie
• Budget OR
• Ideeën plein
Actielijst
Datum
28-01
28-01
16-03
16-03
16-03
16-03

Actie
Maken van een postbus in de
klas en hier met juf en de
klas over praten.
Voorlezen verslag in de klas.
Voorlezen verslag
vergadering 16-03.
Afspraak maken met Theo
v/d Hulst.
Bespreken creatieve circuit
met meester Cor en/of juf
Veronique.
Bespreken toiletgebruik in
elke klas.

wie
Alle leden

afgerond
16-03

Alle leden
Alle leden

16-03

Meester Sil
Emma en Richter
Alle leden

Gemaakt door Richter Meindersma en meester Sil

