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PROBLEEM FOTO REACTIES AFSPRAAK 
Slijm uitdelen zorgt ervoor dat we jaloers 
zijn. 

 

 
 

- bij het uitdelen krijgen sommige 
kinderen wel slijm en anderen niet 
- geen slijm op school 
- bij boekentassen laten  
- niet uitdelen  

Slijm om te spelen mag op de 
speelplaats maar we delen niet uit.  

Linten voor het bos.  

 

- ratten 
- wij wisten dat niet waarom dat was  

De juffen en meesters moesten de 
kinderen op de hoogte brengen 
waarom ze momenteel niet mogen 
spelen in het bos. Dat komt omdat er 
een rattenplaag is in Turnhout door de 
vele werken aan de rioleringen. De 
rattenvanger heeft buizen gelegd om de 
ratten te vangen. Als de ratten weg zijn 
mag het bos terug open.  

Maandag waren er drie basketballen en 
woensdag waren er geen meer, 
materiaal wordt niet goed opgeruimd. 

 

 

- beter opruimen  
- alles van het dak halen  

Leerkrachten vragen aan de kinderen 
om alles op te ruimen, toezichters 
letten hier goed op voor ze naar binnen 
gaan. Tinneke vraagt aan Bart of Bert 
om alles van het dak te halen. 



In de nabewaking wordt met het 
buitenspeelgoed gespeeld. 

 

 
 
 

- enkel voor de speeltijden overdag 
 

Tinneke zorgt voor buitenspeelgoed in 
nabewaking.  

Er zijn geen doekjes meer in de 
jongenstoiletten. 

 

 
 
 

- we kunnen onze handen niet 
afdrogen 

Tinneke vraagt poetsvrouw om meer 
doekjes in de bakjes te stoppen. 

Hangmat afwisselen.  

 
 
 

- er wordt niet afgewisseld  
- er was al een afspraak tot 30 tellen 
en wisselen door de kinderraad 
voorgesteld 

We tellen tot 30 in de hangmat en dan 
wisselen we. 

Kleuters gooien soms met zand en slaan 
met de schuppen. 

 

 
 
 

- stop zeggen helpt niet 
- de juf of meester erbij halen  
- ze gooien ook zand tegen de ramen 
- ze beginnen gewoon opnieuw  

Zand hoort in de zandbak en we 
gebruiken de schuppen waarvoor ze 
dienen. De kleuterleerkrachten zeggen 
dit tegen de kleuters in de klassenraad.  



Kinderen maken stofwolken op het 
parcours. 

 

 
 

- zand vliegt in onze ogen 
- dat jeukt en prikkelt  
- we moeten dan onze ogen 
uitwassen op de toiletten 

We maken geen stofwolken. 

De wisseltijd van de fietsen wordt niet 
goed aangegeven door de bewaking. 

 

 
 

- iedereen blijft lang op de fietsen 
waardoor andere kleuters geen kans 
krijgen om te fietsen 

De toezichters geven wisseltijd van de 
fietsen aan bij de kleuters. 

Er ligt veel toiletpapier op de grond in de 
toiletten. Toiletbril bij jongens en 
meisjes is stuk. Er wordt veel water 
gemorst in de toiletten. 

 

 
 

- WC-wacht op de grote toiletten aan 
de sportzaal 
- plaatjes ophangen 

Herstellen van toiletbrillen wordt 
doorgegeven aan de werkmannen. Jody 
maakt papieren en hangt ze op in de 
toiletten. 

Kleuters binden touwen aan de fietsen. 
De opruimers krijgen ze niet los. 

 

 
 

- touwen dienen om te springen 
- er zitten dan knopen in die niet los 
gemaakt kunnen worden omdat het 
zo strak is aangetrokken 

Toezichters letten hierop dat de touwen 
gebruikt worden om te springen. 

 



                           

COMPLIMENT FOTO REACTIE 
Onderzoekjes zijn leuk!  

 
 

 

Kamp was top!  

 
 

 

Een pluim voor de hele school!  

 
 

 

Lieve juffen en meesters!  

 
 

 



                             

VRAAG FOTO REACTIES ANTWOORD 
Wanneer komt het nieuwe speeltuig?  

 
 
 

- is vorige keer al gezegd op de 
kinderraad 
- een kraan is de palen van het vorige 
parcours al komen uitgraven 

Het nieuwe speeltuig en de 
fietsenstalling wordt 20 juni geplaatst. 

Kunnen er netten komen in de goals van 
het voetbalveld? 

 

 
 
 

- is al gevraagd op de kinderraad  Tinneke bespreekt dit met Bert. 

Wanneer wordt er op de speelplaats 
geverfd en wat is er gekozen? 

 

 
 
 

- welke tekeningen zijn gekozen? 
- welke kleuren? 

De werkgroep natuur en speelplaats 
heeft een vertegenwoordiger gesproken 
en ze bestellen testverf in verschillende 
kleuren. Als het duidelijk is welke 
ecologische verf het beste werkt op de 
speelplaats wordt alles geschilderd.  



Wanneer komt er terug een speelberg?  

 
 
 

- dat was leuk  
 

Tinneke bekijkt dit verder naar veiligheid 
toe en bespreekt dit met de werkgroep 
natuur en speelplaats. 

Mogen de kleuters met de fietsen op 
het gras? 

 

 
 
 

- enkel op de paadjes en harde 
ondergronden 

De kleuters fietsen op de paadjes en 
verharde ondergrond. 

Als je voetbaldag voorbij is en je hebt 
niet kunnen voetballen door een uistap 
mag je dan op een andere dag 
voetballen? 

 

 
 
 

- uitstap is ook leuk 
- er zijn al beurtrollen 
- de kinderraad heeft de beurtrollen 
beslist omdat er anders te veel volk 
op het voetbalveld is  

Iedereen voetbalt op de eigen 
voetbaldag.  

Kunnen er sneller koeken besteld 
worden? 

 

 
 
 

- sommige koeken zijn snel op  
- dan hebben we een hele tijd 
dezelfde koeken 

Als de verantwoordelijke leerkrachten 
van de koekenvoorraad een melding 
geven aan Tinneke wordt er dadelijk 
besteld. Soms hebben leerkrachten het 
niet dadelijk gezien. 



Mogen we als het parcours toe is op de 
kleuterspeelplaats ergens voetballen of 
muurtje stamp doen? 

 

 
 

- enkel op voetbalveld  
- enkel op parcoursspeelplaats  

Voetballen doen we op het voetbalveld 
en op de parcoursspeelplaats muurtje 
stamp. 

Nu de speelberg in de zandbak weg is 
kan de zandbak leuker. Kan er een 
kleiner parcours of iets anders van 
speeltuig in de zandbak?  

 

 
 

- dat zou fijn zijn 
- de kinderraad voorziet volgend 
schooljaar opnieuw een actie 

Volgend schooljaar bespreken we in 
september welke mogelijke acties we 
kunnen doen om geld in te zamelen 
voor iets leuks voor in de zandbak. 

                           

IDEE FOTO REACTIES AFSPRAAK 
Kunnen we een oplossing zoeken voor 
het rondgaan met de verloren 
voorwerpen? Bijvoorbeeld enkel in de 
namiddag? We worden vaak gestoord 
door kinderen tijdens de les die dan 
rondkomen met spullen die ze gevonden 
hebben. 

 

 

- enkel in de namiddag dan hebben 
we minder belangrijk werk 
- we worden vaak gestoord tijdens de 
lessen in de voormiddag omdat er dan 
kleuters en kinderen met spullen 
rondkomen die ze gevonden hebben 
om te vragen van wie ze zijn 

Verloren voorwerpen rondbrengen kan 
in de namiddag. 

 


