
VERSLAG KINDERRAAD 15/1/2018 
Aanwezig:  

Joao, Olivia, Briek, Romaisa, Trijn, Jitske, Yassir, Igor, Dest, Jade, Norah, Ines, Lore, Darius, 

Marjan, Anazar, Oumaima, Bo, Noor, Ferre, Sadé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 PROBLEEM FOTO AFSPRAAK 
Deuren van de turnzaal zijn te vroeg op 
slot na schooltijd.  

 

Tinneke vraagt aan de poetsvrouwen om ze wat langer open te laten.  

De takken van de bomen op de 
parcoursspeelplaats zijn te lang. 

 

Dit wordt doorgegeven aan de werkmannen. 

K2 en K3 trekken takken van de bomen 
en struiken. We zijn bezorgd dat de 
klimboom dood gaat.  

 

We laten de takken aan de bomen hangen en gebruiken bouwtakken om te 
bouwen.  

Er is teveel lawaai in de gangen.  

 

We maken met de klassen een poster zoals de andere posters van de maand 
( we wandelen op de gang, een goeiemorgen elke dag ), de juffen en 
meesters bespreken dit na de vakantie op hun teamoverleg.  

Kinderen maken dingen stuk in de 
zandbak en zandbakspeelgoed wordt 
stukgemaakt.  

 

Zandbakspeelgoed dient om mee te spelen. Opletten als je door de zandbak 
wandelt of loopt dat je geen zandbouwwerken stuk loopt.   

 



                           

COMPLIMENT FOTO 
Hop-Up is leuk! 

 
Turnen met meester Bert is leuk!  

 
De kaartjes van de kaartenactie zijn heel mooi. 

 
Radio Regenboog was top! 

 

 

 



                             

VRAAG FOTO ANTWOORD 
Kan er meer afgewisseld worden met 
fruit?  

 

Tinneke bespreekt dit met de leverancier van het fruit en de groenten. 

Als het te koud is mogen we dan binnen 
blijven? 

 

Als het niet regent spelen we altijd buiten, iedereen brengt als het koud is 
best een dikke jas, handschoenen, een sjaal en een muts mee naar school. 
Als het erg hard vriest, kunnen de kleuters tijdens de middagpauze binnen 
spelen in de zaal en kunnen de kinderen van het lager op de banken even 
opwarmen en weer naar buiten gaan. Dit wordt door de leerkrachten steeds 
aangegeven wanneer dit kan, anders speelt iedereen buiten. 

Waarom wordt het nieuwe fietshok niet 
gebruikt? 

 

In de oude fietsenstalling buiten de poort werden altijd fietsen gestolen, nu 
hebben we een nieuwe stalling binnen de poort en er staan bijna geen 
fietsen in. Fietsen parkeren in de stalling buiten de poort is op eigen risico. Er 
blijven ’s avonds of in de weekends ook best geen fietsen in de stallingen 
staan. Alle kinderen zeggen thuis nog eens als ze met de fiets naar school 
komen, ze deze best in de nieuwe stalling zetten.  

Kunnen we het basketbalveld ook 
afbakenen zoals het voetbalveld? 

 

Iedereen mag spelen op het basketbalveld.  

 



                           

IDEE FOTO AFSPRAAK 
Koken met de koks van de keukens 
achteraan. 

 

De kinderen van de kinderraad maken een brief om aan de koks af te 
geven met hun idee.  

 


