
VERSLAG KINDERRAAD 18/09/2018 
Aanwezig:  

Edith, Noah, Marit, Atiya, Josiah, Luana, Pauline, Jannes, Raphael, Marie IV, Mattis, Senne, 

Jitske, Erik, Adam, Laute, Elisabeth, Lucas, Fiere, Lejla, Kas, Robbe, Moesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 PROBLEEM FOTO AFSPRAAK 
We mogen niet in de bomen klimmen. 

 
 

Kinderen mogen in de bomen klimmen. 

Ze gooien met stokken in de notenboom.  

 
 

We rapen noten op de grond. De stokken blijven op het gras. 

We vinden de toiletten vies en kinderen 
komen onder de deuren kijken.  

 
 

Tinneke zorgt samen met de poetsvrouwen dat de toiletten proper zijn en 
de leerkrachten vertellen in de volgende klasraad dat de kinderen niet 
onder de deuren mogen kijken. 

Het voetbalveld is slecht. Kan er gras 
komen? Kunnen de kuilen weg? 

 
 

De werkgroep natuur en speelplaats heeft hier al naar gekeken, ze kunnen 
dit niet oplossen. Tinneke heeft dit doorgegeven aan de scholengroep. We 
zijn met heel veel scholen die vragen stellen, dus we moeten onze beurt 
afwachten en weten niet wanneer ze hiervoor gaan komen. 



Kinderen zeggen dat je ergens niet mag 
spelen omdat zij er al spelen.  

 
 

Iedereen mag overal spelen en meespelen. 

Kan het volleybalnet opnieuw gehangen 
worden?  

 
 

Meester Bert hangt het net opnieuw op.  

Kinderen gaan na schooltijd op de 
hangmat.  

 
 

Kinderen kunnen na schooltijd in de hangmat. Meestal zijn dit de 
buskinderen. 

De middagjuffen helpen niet goed om 
problemen of ruzie op te lossen.  

 
 

Tinneke bespreekt dit met de middagjuffen. 

Kindjes fietsen op onze fietsdag. Als we 
vragen om eraf te gaan doen ze dat niet.  

 
 
 

De kleuterleerkrachten bespreken dit tijdens de klasraad met de kleuters. 



Er was voor het lager midden vorig 
schooljaar heel veel en duur 
buitenspeelgoed. Er blijft bijna niks meer 
van over, waar is het gebleven?  

 

Tinneke bekijkt samen met meester Bert waar alles is en wat er nog over is. 
Er liggen ballen op het dak. De werkmannen halen die er af. 

 

 

 

 

 

 



                           

COMPLIMENT FOTO 
We vinden het leuk dat het bos weer open is. 

 
 

De nabewaking is leuk. 

 
 

Wij vinden buiten spelen op de speelplaats leuk. 

 
 



                             

VRAAG FOTO ANTWOORD 
Kunnen er gezonde koeken komen?  

 
 

We eten nu twee keer groenten/fruit op school. Noten en rozijnen voegen 
we er af en toe bij voor de klassen. Fruit met yoghurt en smoothies 
bespreken we in het schoolteam of dit af en toe kan en organisatorisch 
haalbaar is. 

Welke nieuwe speeltuigen komen er 
nog?  

 

We doen opnieuw een actie want speeltuigen kosten heel veel centen. 
Voorstellen kinderraad :  
- kaartjes maken  
- mensen helpen  
- dingen maken en verkopen  
- sponsoren 
- voetballen ouders tegen kinderen met inschrijvingsgeld 

Mogen we zelf iets schilderen op de 
speelplaats? 

 
 

Met stoepkrijt mag er op de speelplaats getekend worden, Tinneke zorgt 
voor stoepkrijt. 

Wanneer worden de ballen van het dak 
gehaald?  

 

De werkmannen halen de ballen van het dak. 



Wanneer worden de tekeningen op de 
speelplaats geschilderd? 

 
 

We vragen dit aan de werkgroep natuur en speelplaats. 

Kunnen we voor 5 en 6 een apart stukje 
speelplaats krijgen? 

 
 

We bespreken dit in het schoolteam. 

Mag je aan en in het fietshok spelen?  

 
 

Spelen mag aan het fietsenhok, erin niet. 

 

 

 



                           

IDEE FOTO AFSPRAAK 
Een spel spelen met de hele school. 
- tikkertje 
- verstoppertje bedot  
- tik tak boem 
- rond de school lopen 
- sportdag op school met meester Bert 
- dierenspel  
- spelletjes voorstellen en stemmen per 
klas  

 

We bespreken dit met het schoolteam. 

 


