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PROBLEEM
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REACTIES

AFSPRAAK

Kinderen van het eerste leerjaar vechten
met de kinderen van de derde
kleuterklas.

- toezichters moeten goed kijken
- leerkrachten moeten dit zeggen dat
dit niet mag

De leerkrachten zeggen dit in de klassen
en de toezichters houden dit goed in de
gaten, vechten doen we niet op onze
school.

Stoelen en tafel van de buitenklas van de
wijze uilen staan niet netjes na een
speeltijd.

- toezichters kunnen dit juist zetten
- 1 kindje van de klas kan dit telkens
op het einde van de speeltijd nakijken
en goed zetten
- in de klassen zeggen dat het op het
einde van de speeltijd netjes moet
staan

De leerkrachten zeggen dit in de klassen
maar 1 kindje van de wijze uilen is ook
verantwoordelijk per week of per dag
om na de speeltijd na te kijken en goed
te zetten als het niet goed staat.

De grote kinderen pakken de kleine
kleuters op en houden ze vast.

- het is niet fijn als ze ons oppakken
- ze zijn soms te wild met ons als we
spelen
- ze houden ons te hard vast

De leerkrachten zeggen in alle klassen
tegen de grote kinderen dat de kleine
kleuters niet opgepakt mogen worden,
ze er geen te wilde spelletjes met hen
mogen spelen en niet te hard mogen
vastgrijpen.

Niet iedereen mag meedoen met
kampen bouwen. Kampen worden
afgebroken.

- soms moet je wachtwoorden zeggen
om mee te doen
- een beurtrol maken
- de takken dienen om te bouwen en
nieuwe kampen te maken
- soms mag je alleen binnen met teken

We gebruiken geen wachtwoorden en
tekens om binnen te mogen in een
kamp. Iedereen mag meespelen.
Bouwen wil zeggen afbreken en nieuwe
maken, dus we gaan verdraagzamer zijn
en takken delen. Er zijn al beurtrollen
genoeg, dus dat gaan we niet doen.

Kleuters rijden met de fietsen hard tegen
de ramen.

- de fietsen gaan zo stuk
- de ramen gaan zo stuk
- als het glas barst is dit gevaarlijk

De leerkrachten vertellen in de klassen
dat de fietsen dienen om rond te fietsen
op de speelplaats en de toezichters
kijken goed mee dat dit niet gebeurt.

Kinderen dringen als ze ’s morgens naar
binnen komen.

- duwen en trekken om eerst binnen
te zijn

Tinneke vraagt aan de werkmannen om
de tweede inkomdeur aan de zaal te
herstellen zodat er via twee deuren kan
binnengegaan worden ’s morgens.

Boekentassen liggen tijdens de
nabewaking op een hoop.

- we vallen erover
- er zijn kastjes bij de bewaking

De mensen van de nabewaking zorgen
er mee voor dat de boekentassen in de
kastjes staan.

Kinderen gooien met ballen en stokken in
de boom voor noten.

- tijdens de speeltijd de noten
verzamelen
- alles in een bak doen
- verdelen over de klassen

Kleuters slaan met schoppen, gooien
allerlei speelgoed over het hekje aan de
kelder, gaan in de nabewaking en nemen
er speelgoed of halen water in de WC’s
voor de modderkeuken.

- slaan met schoppen mag niet
De toezichters letten beter op tijdens de
- ook binnen kijken tijdens de speeltijd speeltijden.

COMPLIMENT
We spelen graag met de vinnige visjes en doen om de twee
weken een activiteit samen.
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Het derde leerjaar verzamelt tijdens de
speeltijd alle noten in een bak, daarna
verdelen ze ze over de klassen.

REACTIE




Middagsport is tof!

VRAAG
Kan er nog een muurtje komen voor
muurtje stamp?
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REACTIES
- 1 muurtje is te weinig

ANTWOORD
We bespreken dit op een
teamvergadering met de leerkrachten.

Maken we een andere schooldans?

- samen beginnen
- van elke klas een stukje

Krijgen we klasballen om te voetballen?

Kan er andere drank tijdens de
middagbar?

Mogen 5 en 6 voordat school begint op
het basketterrein?

De kinderen van het vierde van juf Elke
werken dit uit.

De leerkrachten kopen een klasbal van
het klasgeld.

- multi-vruchten
- fristi
- bio-siroop om in water te doen
- citroensap
- er zit te veel suiker in de drankjes die
jullie zeggen

Op de teamvergadering met juffen en
meesters denken we na over een
gezond beleid rond de hele kinderbar.

De juffen en meesters hebben beslist
dat iedereen ’s morgens op de verharde
speelplaats blijft.

Mogen Pokémonkaarten en
voetbalkaarten?

IDEE
Kan de speelplaats leuker gemaakt
worden?

- competitie
- grote kinderen kunnen kleine
kinderen misleiden
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REACTIES
- daar hebben we centen voor nodig
- meer groen
- meer hoekjes om te spelen

Zolang er geen ruzie is over de kaarten
en iedereen eerlijk is laten we dit toe.

AFSPRAAK
De kinderraad werkt met de hele school
kaartjes uit om te verkopen : een
druktechniek met daarop een vrije tekst.

Kunnen we een schoolveldloop
organiseren?

- eerst alleen voor onze school
- dan als het goed lukt ook voor een
andere school erbij

Het vierde leerjaar van juf Ilse werkt dit
uit.

