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PROBLEEM FOTO REACTIES AFSPRAAK 
Er is vaak ruzie op de speelplaats.  

 
 

Heel veel ruzie. 
Vaak door de spelletjes. 
Door afpakken. 

Leerkrachten overlopen nog eens de 
afspraken van de speelplaats in de klas. 

Er ligt veel afval op de speelplaats.  

 
 

We hebben al het afval in een band 
gelegd. 
Afval komt van drinkbussen of papier 
van koekjes. 

Je koeken moeten in een koekendoos 
zitten. We drinken water op school dus 
drankkartons mogen we niet bij 
hebben. 

Kinderen eten snoep in de nabewaking.  

 
 

Kinderen delen de snoep uit in de 
nabewaking. 

Er mag geen snoep op school. 
Meester Bart bespreekt dit verder met 
de juffen van de nabewaking. 



Veel fietsen staan niet in de 
fietsenstalling, maar tegen de haag. 

 

 
 

Er staan ook fietsen van de 
middelbare school.  
De kinderen van de middelbare 
school hebben een grotere stalling. 

Meester Bart gaat dit nakijken. 

De kinderen blijven over het 
turnmateriaal lopen. 

 

 
 

Als het speeltijd is lopen / spelen de 
kinderen.  

Je moet naast het turnmateriaal lopen. 

De palen van de hangmat staan los.  

 
 

Is dat gevaarlijk? Er mogen maar 4 kinderen 
tergelijkertijd op de hangmat. Meester 
Bart geeft het door aan de werkgroep 
natuur en speelplaats.  

Het speelgoed van Sinterklaas wordt niet 
goed opgeruimd. 

 

 
 
 
 
 
 

Bij de nabewaking wordt het 
speelgoed heel vaak niet opgeruimd. 
Ook wanneer de speeltijd gedaan is 
blijft alles liggen. 
Ons speelgoed gaat zo wel stuk. 
De kleuters bijten in de frisbees. 
Sommige kinderen kwamen later in 
de klas omdat ze nog aan het 
opruimen waren. 
De springtouwen komen terug in een 
bol. 

Per week is er een klas die het 
speelgoed opruimt. 
De toezichters begeleiden de kinderen 
bij het opruimen. 
Kinderen verantwoordelijk maken voor 
de speelgoedbakken.  Meester Bart 
stelt  het voor aan het team. 



Sommige kinderen hebben speelgoed 
vast maar spelen er niet mee. 

 

 
 

Sommige kinderen plagen elkaar er 
wel mee. 

Als je niet meer speelt met het 
speelgoed leg je het terug in de bak. 

Er wordt zand tegen de raam van bijtjes 
gegooid. 

 

 
 

Dat mag je niet doen, want dan moet 
je de ramen poetsen. 
Dat is heel vervelend want het blijft 
plakken. 
Dora en Elisabeth hebben de ramen 
al eens proper gemaakt. 

Je mag geen zand tegen de ramen 
gooien. Gebruik het zand voor in de 
zandbank te spelen. 

De juffen van de middag trekken aan de 
kappen van de jassen. 

 

 
 

 Meester Bart bespreekt dit met de 
juffen van de bewaking. 

Sommige kinderen plassen tegen de 
muur. 

 

 
 

Dat is heel vies. Wij plassen op het toilet! 

   



                           

COMPLIMENT FOTO REACTIE 
Het is leuk dat pa’ke (papa van juf Isabel) kwam helpen bij de 
kippensoep. 

 

 
 

 

Het is leuk dat de kaartenactie zoveel geld heeft opgebracht! 
2100 euro ! De firma van de speeltoestellen komt naar een 
kinderraad om een samen een plan te maken voor de 
parcoursspeelplaats. 

 

 
 

 

We vinden het leuk dat het bijna carnaval is.  

 
 

 



Het is leuk dat parcours terug open is.  

 
 

 

Het is leuk dat er terug nieuwe lijnen op de speelplaats komen.  

 
 

 

Er wordt goed samengespeeld en er is minder ruzie.  

 
 

 

Het atelier was leuk.  

 
 

 



                             

VRAAG FOTO REACTIES ANTWOORD 
Mogen we voor herinrichting van de 
speelplaats op de muur schilderen? 

 

 
 
 

Het is wel tof dat er op de muren 
wordt geschilderd. 
De verf gaat misschien door het zand 
en de ballen verdwijnen. 

We gaan voorlopig alleen schilderen op 
de grond. 

Kunnen er nog eens luizenmoeders 
komen voor de luizen te controleren? 

 

 
 
 

We vinden het jammer dat er geen 
meer zijn. 
Als je lavendel gebruikt dan krijg je 
ook geen luizen. 

De juffen en de meesters controleren de 
kinderen. 

Kunnen we nog eens in de buurt van het 
school afval rappen? 

 

 
 
 

Er ligt veel afval van het middelbaar. 
Dat is niet zo netjes en helemaal niet 
leuk. 

Meestel Bart stelt de vraag aan het 
team. 



Mogen we met water in de 
modderkeuken spelen? 

 

 
 
 

Het is ook niet zo goed idee, omdat er 
dan in de gang met water wordt 
gemorst.  

De modderkeukens zijn er niet meer. 
Het water moet bij de toiletten blijven. 

Kan er een voetbalveld komen op de 
kleuterspeelplaats? 

 

 
 
 

Waar moet dat dan komen? Dan is er 
geen grasveld meer om te spelen. 
Sommige voetballen op het 
basketbalveld. 

Meester Bart neemt dit mee naar het 
team. 

Kan er een scheidrechters komen bij de 
voetbal? 

 

 
 
 

Er kan een echte scheidsrechter 
komen. 

Je spreekt in je klas af wie er 
scheidsrechter wil spelen. 

Mogen de bakken van de ballen ook 
naar de nabewaking? 

 

 
 
 

Dan kunnen we daar ook spelen met 
de ballen en springtouwen. 
Gaan het speelgoed dan niet 
kwijtgeraken? 

Meester Bart bespreekt dit met het 
team. 



Krijgen wij weer soep?  

 
 

Dat was heel lekker. Er zijn niet meer voldoende mensen om 
voor warme soep te zorgen.  

 

 

 

 

 

 

 



                           

IDEE FOTO REACTIES AFSPRAAK 
Kunnen we een gevoelenshoek maken op 
school, zoals bij Karrewiet. 

 

 
 
 

Daar kun je verdrietig zijn, boos zijn. 
We kunnen daar dan onze gevoelens 
kwijtgeraken. 
De kinderen kunnen zich daar even in 
terugtrekken. 

Kinderen nemen een tekening mee of 
foto’s van zo’n gevoelenshoek. 

Knutselnamiddag  

 
 
 

Er zijn al ateliers. Ateliers zijn al een knutselnamiddag. 

Alleen fietsen met dikke banden mogen 
naast het rek staan. 

 

 
 
 

De banden zijn te breed om in de 
fietsenstalling te staan. 

De fietsen mogen naast het rek staan. 



De speelplaats is te bruin, we willen 
schilderen. 

 

 
 

 Er gaat geschilderd worden. 

Kampthema’s om weer over te stemmen.  

 
 

- sprookjes 
- sporten 
- dieren 
- bekende personen 
- kleuren 
- filmfiguren 
- landen  

Tinneke maakt een lijstje voor de 
klassen om te stemmen. Alle klassen 
hebben ondertussen gestemd en het 
kampthema wordt sporten. 

 


