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Aanwezig: Jelle, Roemer, Emma T, Richter, Wouter en meester Sil
Afwezig: vertegenwoordigers groep 3/4
Klassenvertegenwoordigers
We beginnen met een voorstelrondje en de reden waarom ze graag zitting willen nemen
in de kinderraad.
•
•
•
•
•

Jelle (gr.2): Omdat ik het leuk vind.
Roemer (gr.5): Ik vind het leuk om in de raad te zitten omdat ik dan overal over
mee kan beslissen.
Emma (gr.6): Ik wou het graag een keer proberen en iedereen vond dat ik er heel
goed in bent.
Richter(gr.7): Ik ben voor nieuwsgierig en ik vind het leuk omdat het iets nieuws
is.
Wouter (gr. 8): Laatst jaar dat ik dit kan doen en het lijkt me heel leuk.

Wat verwacht je van de kinderraad
We verwachten dat we gaan vergaderen over verbeteringen en over oplossingen op
school. Daarnaast kunnen de meesters en juffen aan ons vragen wat wij van allerlei
zaken vinden.
Afspraken
Samen hebben we afspraken gemaakt over hoe alles werkt in de kinderraad. De
volgende afspraken hebben we gemaakt:
•

•
•
•

•

Voorzitter: We kiezen voor een vaste voorzitter. Hierdoor kan een voorzitter
steeds beter worden in zijn/of haar taken. De vaste voorzitter voor dit jaar is
Wouter.
Secretaris: Richter is de secretaris. Hij maakt de notulen en stelt samen met de
directeur de agenda op.
De kinderen in de raad vertegenwoordigen alle kinderen. Het gaat dus niet alleen
over jouw mening, maar ook wat de kinderen uit jouw groep er van vinden.
De leden van de kinderraad nemen voor één schooljaar zitting in de raad. De
huidige raad neemt anderhalf jaar zitting omdat we halverwege het jaar
opgestart zijn.
De kinderraad vergadert eens in de vier weken.

Taken
•

•

Voorzitter: De voorzitter leidt het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen aan de
beurt komt. Hij zorgt er ook voor dat we niet steeds hetzelfde zeggen en goed
naar elkaar luisteren.
Secretaris: De secretaris maakt samen met de directeur een agenda en zorgt
ervoor dat er van elke vergadering een verslag wordt geschreven.

Actie lijst
Datum
28-01
28-01

actie
Maken van een postbus in de klas en
hier met juf en de klas over praten
Voorlezen verslag in de klas

wie
Alle leden
Alle leden

afgerond

