
VERSLAG KINDERRAAD 9/10/2018 
Aanwezig:  

Elias A, Iza, Lien, Helena, Arsen, Lenke, Mouad, Dante, Jools, Tuur, Felix, Kaat, Maïssa, San, 

Soraya, Jannat, Dali, Ona, Andreas, Lukas, Michiel, Alyssia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 PROBLEEM FOTO AFSPRAAK 
Niet alle kinderen houden zich aan de 
schoolafspraken. 

 

We zetten elke maand een afspraak in de kijker die in alle klassen besproken 
wordt en waarvan elke klas een poster maakt om op de gangen te hangen.  

Niet alle kinderen hebben respect voor 
de middagjuffen.  

 

Tijdens de middag zullen er ook geregeld leerkrachten aanwezig zijn op de 
speelplaats.  

Sommige kinderen doen ’s ochtends de 
boekentassen open.  

 

We laten boekentassen van andere kinderen dicht en blijven er af.  

Kleuters gooien met zand naar kinderen 
of tegen de ramen. 

 

We spelen met zand in de zandbak.  

Er lopen nog steeds kinderen in de 
gangen rond tijdens de speeltijd en ze 
lopen ook in de gangen.  

 

We wandelen in de gangen. 
Tijdens de speeltijd zijn we allemaal buiten.  



Sommige kinderen slagen of gooien met 
stokken.  

 

We leggen takken op de grond of bouwen ermee. 

Er hangen kinderen aan het doek van de 
strapdag. 

 

Het doek van de strapdag wordt opgeruimd door de werkgroep verkeer. 

Kinderen van het tweede leerjaar 
voetballen nog steeds op de 
kleuterspeelplaats.  

 

Basketballen mag op de kleuterspeelplaats. Voetballen of muurtje stamp 
doen we op de parcoursspeelplaats.  

De middagjuffen spreken wel de lagere 
school kinderen aan als ze iets fout doen 
maar de kleuters niet.  

 

Tinneke heeft vergadering met de middagjuffen en neemt dit op.  

Er wordt nagellak op de vingers van 
kleuters gedaan tijdens de speeltijd.  

 

Nagellak is voor thuis. 

Toiletten ruiken vies en er zijn toiletten 
stuk. Er staan ook lelijke opmerkingen op 
de muren van de toiletten.  

 

Tinneke belt de werkmannen voor de vieze geur en vraagt de poetsvrouwen 
om de opmerkingen weg te halen. Kinderen nemen geen schrijfgerief mee in 
de toiletten.  

Het is niet leuk als het regent en we zijn 
buiten en de zaal is ook niet leuk.  

 

In de toekomst proberen we een overkapping te bouwen.  



                           

COMPLIMENT FOTO 
Kindjes spelen leuk met elkaar! We spelen ook met kinderen 
van andere klassen.  

 
Het is leuk op onze school! 

 
Veel verschillende klassen waardoor het niet saai is als je naar 
een andere klas gaat. 

 

 

 



                             

VRAAG FOTO ANTWOORD 
Kunnen er vuilnisbakken op de 
speelplaats komen? 

 

We zetten vuilnisbakken op de speelplaats.  

Kan de fietsenstalling bewaakt worden?  

 

De fietsenstalling binnen de poort is veiliger, fietsen kunnen daar geplaatst 
worden. Tijdens de speeltijden spelen kinderen rond de stalling.  

Komt de Sint elk jaar? 

 

De Sint komt elk jaar op school.  

Wanneer komen er nieuwe spullen om 
op de speelplaats te spelen? 

 

Vorig schooljaar waren er heel veel nieuwe spullen voor de kleuters en voor 
het lager die heel veel centen hebben gekost. Die zijn allemaal stuk of 
verdwenen. We werken eerst rond respect voor materialen, als we zien dat 
de kinderen dit kunnen, zullen we dit bekijken. We kunnen nadenken over 
een klasbak in plaats van schoolbak. 

Komen er ook andere fruitjes? 

 

Er komen elke week andere fruitjes zoals mandarijnen, meloenen, …  



Wanneer komt de grote groepsknuffel? 

 

Tinneke bespreekt dit met schoolteam. 

Kan er 1 speelplaats komen? 

 

Momenteel blijven er 2 speelplaatsen bestaan.  

Kan er een andere muur komen voor 
muurtje stamp want als we op het 
speeltuig spelen botsen de ballen erg 
hard tegen ons? 

 

Tinneke bespreekt dit met schoolteam.  

Mag je draaien aan de touwen van het 
speeltuig op de parcoursspeelplaats? 

 

We gebruiken het speeltuig waarvoor het dient dus we draaien niet aan de 
touwen.  

Aandacht voor papiertjes op de grond.  

 

Papiertjes horen in de vuilnisbakken. We zetten ook vuilnisbakken.  

Kunnen we ook eens opendeurtje doen 
in de lagere school? 

 

Tinneke bespreekt dit met schoolteam.  

 

 



                           

IDEE FOTO AFSPRAAK 
Nieuwe schuifaf bij de zandbak en een 
doolhof op de speelplaats. 

 

We geven dit door aan werkgroep natuur en speelplaats.  

Leerlingen van het zesde die met een 
vestje helpen op de speelplaats bij ruzies 
en bemiddelen. 

 

Tinneke bespreekt dit met schoolteam.  

Koekjes en sapjes terug invoeren.  

 

We eten 2 keer fruit en groenten op school en drinken allemaal water. We 
zorgen voor veel afwisseling, er zijn soms ook rozijntjes en nootjes. Er komt 
ook nog yoghurt met fruit en gezonde smoothie voor de afwisseling.  

 


