
VERSLAG KINDERRAAD 24/10/2017 

Aanwezig : Bas, Floris S, Yassir, Nino, Soraya, Hannelore, Amélie, Silke, Elias, Amira, Fiona, Bo, Vic, Max, Roos, Rein, Ruben, Tinneke  

   

PROBLEEM FOTO REACTIES AFSPRAAK 
De biokoeken zijn niet allemaal even 
lekker. We willen bijvoorbeeld biowafels, 
biokoeken zonder rozijnen, 
bioletterkoekjes. 

 

 

- de biokoeken zijn wel lekker  
- we kunnen eens wisselen van soort  

Tinneke heeft vorige week al een keertje 
wat andere koeken besteld. Het is nog 
een beetje zoeken wat we aanbieden. 
De kinderen en leerkrachten mogen 
altijd voorstellen doen. Momenteel zijn 
er maïswafels en speltwafels in het 
aanbod.  

Kinderen laten de kranen in de toiletten 
openstaan, spoelen niet door, kijken 
langs onder of langs boven in elkaars 
toiletten. 

 

 
 

- de kranen is waterverspilling 
- niet doorspoelen is niet hygiënisch 
en vies 
- onder of over de deuren kijken mag 
niet  

In de klasraad worden deze afspraken 
nog eens herhaald : kraantjes 
dichtdraaien, doorspelen en niet in 
elkaars toiletten kijken. 

In de nabewaking spelen kleuters en 
oudere kinderen nu apart. 

 
 
 

 

- de groten doen veel speelgoed van 
de kleinsten stuk 
- de grote kruipen in de winkel en 
passen er niet in en daardoor gaat de 
winkel stuk 
- met de groten bij de kleintjes is het 
voor de kleintjes te druk en te veel 
lawaai  

De kleuters spelen aan de kleuterkant, in 
de leeshoek kan je wel met kleuters en 
lager samen, het lager speelt aan de 
andere kant. Tijdens alle speeltijden kan 
er gemengd gespeeld worden. Na 
schooltijd zijn de kleuters moe en 
kunnen ze moeilijker tegen al de drukte 
en is het voor hen op deze manier 
rustiger.  
 



Er komen kleuters op de 
parcoursspeelplaats.  

 

- dit moeten de toezichters in de 
gaten houden 

De toezichters kijken goed mee dat de 
kleuters op de kleuterspeelplaats 
blijven. 

Kleuters fietsen op het basketbalveld als 
we basketten. 

 

- ze laten er ook fietsen staan  
- dat is erg gevaarlijk  

De toezichters kijken goed mee dat de 
kleuters niet op het basketbalveld 
fietsen. 

Kinderen lopen over het turnmateriaal in 
de zaal voor en na de speeltijd. 

 

 
 

- alles van meester Bert wordt dan 
heel vuil 

In de klasraad afspraak maken dat we 
niet over het turnmateriaal lopen. 

Tijdens voetbal komen er andere 
leerjaren op het veld, ze gaan er dan niet 
af en doen alsof ze het niet horen. 

 

 
 

- iedere klas heeft een beurt om te 
voetballen  

De toezichters kijken goed mee dat 
enkel de kinderen van de voetbaldag op 
het veld zijn. 

Kleuters mogen langer op de hangmat. 

 

- dat is niet eerlijk  
- we kunnen tellen tot een getal zodat 
het voor iedereen hetzelfde is  

Als je aan de hangmat wacht, kan je 
rustig tot 30 tellen en dan kan er 
gewisseld worden. 

Kinderen vechten, als de stop zeggen, 
vechten ze met ons. 

 

 

- vechten mag niet op onze school 
- kinderen die vechten moeten naar 
binnen op een stoel 
- kinderen die blijven vechten moeten 
werkjes maken en mogen een 
speeltijd niet naar buiten  
- als we stop zeggen moet het stoppen 
en anders gaan we naar de toezichter 

Vechten op de speelplaats mag niet, als 
je vecht moet je naar binnen op een 
stoel. Als je dan toch nog eens vecht, 
moet je binnen blijven en werkjes 
maken. 

   



                           

COMPLIMENT FOTO REACTIE 
Dag van de ouder was superleuk! 

 

 
5 en 6 kunnen goed samen voetballen. 

 

 
De grote kleuterspeelplaats is leuk. 

 

 
Het is leuk om te turnen in de Talentenschool. 

 

 
De kippen verzorgen is leuk. 

 

 
Leuk dat we niet in de rij moeten staan. 

 

 



De ateliers waren heel tof. 

 

 

 

                             

VRAAG FOTO REACTIES ANTWOORD 
Kan het voetbalveld platter ( gelijk ) 
gemaakt worden? Kunnen er goals met 
netten komen? 

 

- de hobbelige grond is niet makkelijk 
om te voetballen 
- met netten kunnen we sneller verder 
spelen 

Tinneke geeft dit door aan de werkgroep 
natuur en speelomgeving. ( mail is 
verstuurd ) 

Kunnen er meer afdaken op de 
speelplaats komen? 

 

- als het een beetje regent kunnen we 
nergens schuilen  
- dit kost heel veel centen  
- we kunnen sparen  

We bekijken dit op langere termijn of we 
dit kunnen realiseren omdat dat heel 
veel centen kost. Voorstellen voor leuke 
alternatieve en goedkopere afdaken zijn 
welkom. 

Komt er soep? 

 

- soep is lekker bij onze boterhammen  
- als het koud is krijg je daar lekker 
warm van  
- soep is gezond  

Het schoolteam bespreekt dit op een 
teamvergadering. 

Wanneer komen er nieuwe speeltuigen 
op de parcoursspeelplaats? 

 

- een nieuw parcours zou leuk zijn  
- nu is er niet zoveel om te spelen 
enkel voetbal en takken om te 
bouwen  

De kinderraad laat de eerste actie van 
de kerstkaarten doorgaan in november. 
De opbrengst gaat helemaal naar 
nieuwe speeltuigen.  



                           

IDEE FOTO REACTIES AFSPRAAK 
Omdat het voetballen tussen 5 en 6 goed 
gaat, willen we graag terug samen 
voetballen. 

 

- 5de is ermee akkoord 
- 6de is ermee akkoord  

Op vrijdag voetballen 5 en 6 elke 
speeltijd terug samen. Bij de andere 
dagen zijn er geen veranderingen. Deze 
afspraak start na de herfstvakantie. 

 


