
VERSLAG KINDERRAAD 20/11/2018 
Aanwezig:  

Floris, Celeste, Fien, Seppe, Sanae, Temilola, Kaltrina, Arno, Aster, Lobke, Rosie, Liam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 PROBLEEM FOTO AFSPRAAK 
Kinderen gooien zandbakspullen achter 
hek. 

 

De werkman gaat alles terughalen. De leerkrachten zeggen nogmaals in de 
klassen dat het zandbakspeelgoed in de zandbak hoort. 

De toiletten zijn vuil en stinken en er 
lekken kraantjes en WC’s. 

 

De werkman lost de lekken op. De putjes staan droog en dat zorgt voor de 
stank, Tinneke doet er water in. Papiertjes horen in de vuilnisbak.  

De kleuters fietsen met de fietsjes tegen 
kinderen. 

 

De kinderraad stelt voor om kleuters die het bewust doen, die dag niet meer 
te laten fietsen.  

De middagjuffen eten koeken in de gang, 
we zijn jaloers, wij mogen dat niet. Ze 
geven ook koek en snoep aan kleuters. 

 

Tinneke vertelt aan de middagjuffen dat voor hen dezelfde afspraken gelden 
als voor de kinderen. Ze mogen ook geen koek en snoep uitdelen aan de 
kleuters. 

De middagjuffen kunnen moeilijker een 
ruzie oplossen of helpen ze niet 
oplossen. 

 

Tinneke zorgt voor een vergadering met de middagjuffen en bespreekt dit.  

Sommigen gooien met bolsters van 
kastanjes.  

 

De bolsters blijven op de grond. 

Parcoursspeelplaats dicht is niet leuk. 

 

Kinderen maakten heel wat ruzie, durfden vechten op de speelplaats en 
anderen pijn doen. Daarom was de parcoursspeelplaats een tijdje dicht en 
hebben we meer toezichters geplaatst. Dit zorgde ervoor dat het weer beter 
ging tijdens de speeltijden. Nu is de parcoursspeelplaats terug open maar er 



zijn nog steeds meer toezichters voorlopig. Als alles goed gaat, kan de 
parcoursspeelplaats ook gewoon open blijven.  

Kinderen slaan met schoppen en 
verstoppen ze onder het zand. 

 

Schoppen dienen om in de zandbak te spelen en kinderen graven verstopte 
schoppen zelf terug op.  

De peuters vinden het niet fijn als ze 
opgetild of betutteld worden. 

 

We laten de peuters met hun voetjes op de grond staan. Ze ontdekken zelf 
de speelplaats en hun vriendjes van hun leeftijd.  

 

                           

COMPLIMENT FOTO 
Armbandjes strapdag zijn erg leuk! 

 
Trots op school, schoolradio, forum, we zijn een hippe school. 

 



De boomgaard is erg leuk. 

 
Naar de bejaarden gaan is superleuk! 

 

 

                             

VRAAG FOTO ANTWOORD 
Wanneer is het weekafsluiting? 

 

Op 22/3 en 14/6 is het weekafsluiter. Het schoolteam herbekijkt het 
concept. 

Kan er nog eens soep komen? 

 

Tinneke bespreekt dit met het schoolteam.  

Kan de tafel die stuk is weg op de 
parcoursspeelplaats?  

 

Tinneke lost dit op door het aan de leerkracht te melden.  

 



                           

IDEE FOTO AFSPRAAK 
Basketbalterrein vrijmaken om te spelen. 

 

Het basketbalterrein is groot genoeg om te spelen en de kleuters mogen 
hier ook fietsen. 

Afspraken maken over de draaistangen 
op de parcoursspeelplaats. 

 

Samen spelen is belangrijk, we maken hier verder geen afspraken over.  

Planning voor middagsport  

 

Tinneke vraagt aan meester Bert om een planning op te maken. 

Doen we nog eens een scholencross? 

 

Een klas of meerdere klassen samen die dit willen organiseren kunnen dit 
bespreken in de klasraad en het dan uitwerken. 

Halloween op school volgend schooljaar  

 

Tinneke bespreekt dit met het schoolteam. 

Verstoppertje met de hele school spelen 

 

Er zijn teveel kinderen op school en te weinig verstopplaatsen om dit met 
de hele school te doen. Tijdens een speeltijd kunnen kinderen rondgaan en 
rondvragen wie graag mee verstoppertje speelt. 

 


