Kinderraad 2015 - 2016

Verslag 23 mei 2016
Aanwezig: Jelle, Roemer, Emma, Richter, Wouter en meester Sil
De vergadering wordt geopend door Wouter. Door de volle agenda is de vergadering
uitgesmeerd over twee vergaderingen (23 mei en 9 juni).
Notulen vorige vergadering
Deze zijn goedgekeurd. Er staan nog wel een aantal acties open. Deze zijn in
onderstaande actielijst weer opgenomen.
Toiletgebruik
We vinden het heel erg jammer dat sommige kinderen de wc expres vies maken. We zien
dat er getekend wordt op de deur, soms wordt er met poep gesmeerd en de wc’s worden
soms op slot gedraaid zonder dat er iemand op zit. Iedereen wil graag een schone wc en
daarom willen we graag dat iedereen ook zijn best doet om de wc schoon te houden.
We spreken het volgende af:
- We gaan dit bespreken in de klas.
- Op de wc deur komt een oproep van de kinderraad
- We spreken elkaar aan op het schoon houden van de wc.
Als kinderraad gaan wij zorgen voor een lekker geurtje op het toilet en bij de
verbouwing komen er nieuwe vloeren in het toilet.
Plein
- Vanuit de ideeënbus is de vraag gekomen of we een ‘skate ramp’ mogen aanschaffen.
Dit is een soort schans om met het stepje of met het skateboard stunts mee te doen. Dit
kost tussen de 20 en 50 euro. Er zitten in de klassen meerdere kinderen die dit graag
willen. We gaan aan de ouderraad vragen of we dit mogen kopen.
- Vanuit de ideeën bus komt ook de vraag of we meer dieren (bijvoorbeeld konijnen) op
het plein kunnen krijgen. Hiervoor gaan we in overleg met de kinderboerderij om er
voor te zorgen dat de dieren ook in de vakanties goed verzorgd worden. Als dit kan gaan
we kijken wat het kost en waar er plek is. ACTIE: Richter en Roemer
- vanuit de ideeënbus komt de vraag of we ook ‘zonder te vragen’ in de pauzes naar
binnen mogen. Meester Sil legt uit dat de pleinwachten graag willen weten waar de
kinderen zijn en dat we in de pauzes niet te veel geloop in de school willen. Als
kinderraad begrijpen we dit en heel eerlijk is het eigenlijk ook niet zo’n probleem. We
gaan hier dus niet verder mee.
- Vanuit groep ½ komt de wens voor meer verstopplekken. Dit hebben we een tijdje
geleden ook al besproken. De kinderraad gaat

uitzoeken hoe we op een goedkope manier toch extra verstopplekken op het plein
kunnen maken welke na de pauzes eventueel weer op te ruimen zijn. ACTIE Emma en
Wouter
Clubjes na schooltijd
- vanuit de ideeënbus komt de vraag voor meer clubjes na schooltijd. Er bestaan al
verschillende clubje. Meester Sil legt uit dat de commissie buitenschoolse activiteiten
bezig is met het organiseren van activiteiten buiten schooltijd. Dit jaar hebben we er een
paar gehad en volgend jaar willen ze nog meer gaan organiseren. De kinderraad vindt
dat ‘speelclubjes’ door de kinderen zelf georganiseerd moeten worden.
Fotograaf
- Vanuit de ideeënbus komt de vraag of het bij de schoolfotograaf ook mogelijk is om met
het hele gezin (ook met papa en mama) op de foto te gaan. We gaan dit met de fotograaf
bespreken. ACTIE meester Sil
Leesboeken / leesmotivatie
Dit punt komt uit de ideeënbus, maar ook vanuit de meesters en juffen. Wat moeten we
doen om het lezen leuker te maken? Vanuit de ideeënbus komt de vraag om nieuwe en
leuke leesboeken. Ook de kinderraad is het hier helemaal mee eens. We gaan dit met de
OR bespreken. Als we nieuwe boeken mogen kopen moeten we moeten wel een systeem
bedenken om de boeken netjes te bewaren. (Tip: Jumbo spaaractie)
O4NT
Samen met de kinderraad hebben we gesproken over O4NT onderwijs. De kinderraad is
erg enthousiast. Vooral het zelf mogen kiezen van lessen spreekt de kinderraad erg aan. ‘
Als ik iets moeilijk vind, ga ik naar de les en als ik het makkelijk vind, ga ik iets anders
oefenen’. Ook het werken op het stilteplein lijkt de kinderraad erg prettig.
Actielijst
Datum
28-01
28-01
16-03
16-03
16-03
09-06
09-06
09-06

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.
Voorlezen verslag
kinderraad
Briefje maken voor op

wie
Alle leden

afgerond
16-03

Alle leden
Alle leden

16-03
16-03

Meester Sil
Emma en Richter
Alle leden
Alle leden (of juf/meester)
Meester Sil

09-06
09-06
09-06
09-06

toiletdeur
Ideeën en verslag naar
ouderraad
Overleg met kinderboerderij
over dieren op het plein
Zoeken naar verstopplekken
voor op het plein
Contact opnemen met
fotograaf (pas volgend
schooljaar)

Meester Sil
Richter en Roemer
Emma en Wouter
Meester Sil

Gemaakt door Richter Meindersma en meester Sil

