VERSLAG KINDERRAAD 26/9/2017
Aanwezig : Nathan, Fiere, Floris, Stans, Cis, Femke, Lucas E, Elisabeth, Leyla, Kacper, Maud, Mattis, Maya, Fien, Tinneke
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Niet leuk dat we niet mogen fietsen in
het lager.

- we kunnen dit met de rol- en
glijweek
- de fietsen zijn voor de kleuters
- wij hebben ook veel andere dingen
om te spelen

Er zijn verschillende mogelijkheden in
met de klassen om te kunnen fietsen op
school. De leerkrachten bespreken dit in
de klasraad met de kinderen :
fietsparcours, rol- en glijweek,
skatepark, fietsweek, fietsexamen,…

De hangmat geeft wel wat ruzie en
ongelukkige kinderen.

- niet duwen
- om de beurt
- met vier kinderen
- wisselen
- geen beurtrol per klas want dan
duurt het wachten te lang

Per vier op de hangmat, niet duwen, op
tijd wisselen zodat andere kinderen ook
op de hangmat kunnen.

Ze spelen voetbal op volleybalveld en aan
het volleybalnet.

- voetballen mag op het
voetbalterrein
- het volleybalveld dient om te
volleyballen

Op het volleybalveld aan het
volleybalnet spelen we volleybal of een
ander balspel met het net.

Voetbalbeurten gaan niet zoals het moet.
Er is ook ruzie tussen de jongens van 5 en
6 bij het voetballen.

- oneerlijke ploegen
- er voetballen kinderen die niet aan
de beurt zijn

We mogen niet altijd met de kleuters
spelen.

- het is fijn om met kleuters te spelen
- iedere kleuter mag dan meedoen en
we sluiten niet uit
- kleuters koeken of fruit geven kan
niet want sommige kindjes hebben
allergie
- kleuters moeten zelf stappen en we
heffen ze niet op
- schelden en pijn doen mag niet op
onze school
- als je stop zegt en ze stoppen niet ga
je naar de toezichter
- middenvinger opsteken mag niet

Sommige kinderen schelden, doen
anderen pijn en steken hun
middenvinger op.

Er is een licht kapot op het meisjestoilet.

- we kunnen niet zo goed zien

We maken eerlijke ploegen om te
voetballen met 2 kiezers die om de
beurt iemand kunnen kiezen. Maandag
1ste leerjaar, dinsdag 2de leerjaar,
woensdag 4de leerjaar, donderdag VM
en NM 4de leerjaar en donderdagmiddag
3de leerjaar, vrijdag VM en NM 5de
leerjaar en vrijdagmiddag 6de leerjaar.
Het is fijn om met de kleuters te spelen
en dit kan op onze school. We laten
kleuters wel op de grond staan en geven
ze geen eten van de grote kinderen.

We schelden niet, doen geen andere
kinderen pijn en steken geen
middenvingers op. Als kinderen bij STOP
niet ophouden, ga je naar de toezichter.

Tinneke vraagt aan werkman om dit op
te lossen.

COMPLIMENT
Leuke stokken om mee te bouwen buiten op de speelplaats.
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Strapdag was leuk!



Minder ruzie op hangmat door niet-duwen afspraak.
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We spelen bij de nabewaking maar kort
buiten. Kan dat langer?

- het is een paar keer gebeurd dat we
na het inscannen niet meer buiten
mochten
- buiten spelen is echt wel fijn

Kunnen we ook maïswafels bij de
gezonde koeken krijgen?

- die zijn lekker
- die zijn gezond

Na schooltijd spelen alle kinderen een
kwartier buiten, dan moeten ze
ingescand worden voor de nabewaking.
Als het scannen gedaan is, kunnen ze
gewoon altijd terug buiten met een
bewakingsjuf. Het laatste half uurtje
gaat wel iedereen binnen spelen omdat
er dan maar 1 bewakingsjuf meer is.
Deze koeken zijn al meer dan 2 weken in
het koekenhok aanwezig.

Kan er in de nabewaking speelgoed voor
grotere kinderen komen?

- er zijn veel nieuwe dingen
- er zijn wel nieuwe spelletjes maar
die kennen we niet
- dan moet je de spelregels lezen voor
je begint te spelen
- je kan echt eens beter kijken hoor
want alle dingen die we vorig
schooljaar in de kinderraad hebben
gevraagd zijn er vanaf dat de school
begonnen is

In de zomervakantie is er voor 500 euro
nieuw materiaal aangekocht voor de
oudere kinderen : spelletjes,
knutselgerief, strips,
mandalakleurboeken, … We gaan nu
geen nieuwe dingen aankopen.

Kunnen er meer stokken komen en ook
planken om zitbanken te maken?

- met meer stokken kunnen we nog
meer bouwen
- met planken kunnen we tafels en
stoelen maken in onze hutten

Tinneke doet oproep voor stokken en
planken.
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Kamperen op school

- we gaan dit schooljaar al op kamp
- een nachtje slapen met de klas op
school mag maar dat moet je met de
juf of meester afspreken

We gaan dit schooljaar op kamp in
Kasterlee naar de Hoge Rielen.
Kamperen op school kan je in de
klasraad bespreken.

Nieuwe actie om geld in te zamelen voor
de speelplaats met de kinderraad

- kaartjes maken maar dan tegen
Kerstmis
- gebakjesdag op de speelplaats :
wafels, cupcakes, pannenkoeken,
koekjes,… en iedereen kan komen
kopen
- dromenvangers maken
- origami maken
- alle speelgoed dat je thuis niet meer
gebruikt meenemen naar school voor
de kinderraad en dan een
rommelmarkt houden waarop
iedereen mag komen
- we kunnen met de kinderraad ook
meer dan 1 actie doen

Toffe ideeën, volgende kinderraad
maken we een planning en beslissen we
wat we gaan doen.

