
 

 

   

 

 

 

Datum:  woensdag  14 december  Tijd:     12.45 uur 

Plaats:   kamer juf Bea      Notulant:  meneer Joost 

aanwezig:  6a Niek Heine, 6b Femke Weterings, 7b Sabrine El-Azhari, 7a Dinand Trinh, 8a Fanny van 

Iersel, 8b Luuk Rutten, meneer Joost 

Notulen KINDERRAAD 

Tijd punt Onderwerp status 

 1. Opening, welkom  

 2.  Notulen vorige vergadering, 2 november 2016 

Wat is er gebeurd met de ideeën van de eerste vergadering? 

Deze volgende drie zijn doorgegeven. Er wordt aan gewerkt: 

-Nummering van de ingangen en informeren aan ouders. 

-Meer digitale lessen. En meer gebruik maken van computers 

-Nieuwe tafels en stoelen. 

Deze twee zijn niet mogelijk:  

-Een grotere speelplaats 

-Een apart hok voor de kleuterfietsjes. 

 

De notulen en de agenda zijn vastgesteld. 

 

 3. Inbrengen van een idee.  

Van jouw klas en van je adoptieklas 

Luuk: -Meer tekenlessen 

           -Meer nakijkboekjes--------------regelen met je eigen leerkracht 

           -Talentenjacht/Playbackshow/ Circus 

Niek: -Springkussen. Niet voor bij een feestdag, maar voor altijd. 

          -Meer spullen voor op de speelplaats. 

          -Potloden controleren------------regelen met de leerkracht 

Sabrine:- Een digibord voor juf Rian/Trudy zou heel handig voor ze zijn! 

               -Trampoline huren bij een speciale dag 

Fanny:- Klassenfeest (’s avonds). Geen spelletjes, maar muziek en dansen  

Dinand: Nieuwe glijbaan, met klimrek (oude is versleten)     

Femke: De kinderen moeten de juf/meester een dag verrassen    

 

 

 4.. Maken van een groepsfoto 

Conciërge Joost maakt een foto van ons voor in de nieuwsbrief en op de 

website. 

 



 

 

 5. Hoe gaat het in de klas? 

Femke: Gaat redelijk goed. Soms praat 6 teveel, soms maakt 7 teveel 

lawaai 

Niek: Gaat beter. Sneller stil. Soms wordt er een beloning verdiend zoals 

tekenen of computeren. 

Luuk: Verbeterd. Bij goed gedrag worden er punten verdiend. Dat levert 

uiteindelijk vissen op in de klas. 

Dinand: Gaat nog wisselend. Soms erg goed, maar soms ook slecht. Er 

wordt met dojo’s gewerkt. 40 dojo’s betekent vrijdagmiddag iets leuks. 

Fanny: Juffen doen goed hun best met allerlei manieren, maar het gaat 

nog niet zo goed. Sommige kinderen zijn trots op hun minpunten…… 

 

 6. Naam voor het studieplein. 

Allerlei namen kwamen langs:  

Hersenfabriek, Stille steegje, Werkkwartier, Werkcentrum, Stille mensjes, 

“Uno”-veld, Concentratië, Concentratiedorp 

 

 7. Gouden kaart. 

Op een groep na (6/7) is de gouden kaart uitgereikt. 

 

    8. Evaluaties van activiteiten. 

Bijv.:Schoolontbijt-Sinterklaas-Voorleeswedstrijd 

Schoolontbijt: In een aantal klassen was er niet genoeg!! En de keus was 

niet erg groot. 

Sinterklaas: Er werd met pepernoten richting Sinterklaas gegooid ! 

Kinderen keuren dit ook (!)  af.   De Pieten waren te herkenbaar (ondanks 

het zwart zijn) als de stagiaires. Misschien die dag ruilen met stagiaires 

van andere scholen? 

Voorleeswedstrijd: Beter om het met microfoon te doen. Dan kun je alles 

horen. En is niet alle geluid storend. 

 

  9. Stukje in Nieuwsbrief 
Femke en Sabrine zorgen dit keer voor een stukje. Graag voor de 
kerstvakantie naar meneer Joost sturen. Of op een stickje zetten. 

 

 10 Rondvraag 

Renske uit 6/7 heeft een heel leuk spreekwoordenboek. Kan de school er 

daar meer van kopen?.-----------------------------Gaan we vragen. 

 

Notulen naar: alle kinderraadleden en het team 


