
   

 

 

 

Datum:  woensdag  2 november     Tijd:     12.45 uur 

Plaats:   kamer juf Bea      Notulant/voorzitter:  meneer Joost 

M=mededeling Br=brainstorm D=discussie I=informatief B=besluitvormen E=evalueren 

Notulen KINDERRAAD 

Tijd punt Onderwerp status 

 1. Opening, welkom 

-Voorstellen van alle nieuwe leden: 

 Dinand 7, Niek 6 , Sabrine 7 , Fanny 8, Femke 6, Luuk 8 

 

 2.  Hoe ben je in de kinderraad terecht gekomen? 

Alle 6  vertellen hoe de verkiezing was verlopen. Enkele hebben campagne 

gevoerd met echte verkiezingsposters. 

 

 3. Wat zou jij willen bereiken met de kinderraad 

Dinand: De niet leuke boeken, zoals Tussen de regels (is al weg) en Taal in 

beeld moeten weg. 

Leukere boeken/methodes zijn Argus Clou, Meander en Wereld in 

getallen. 

Sabrine: De verschillende ingangen van de school zouden een nummer 

moeten krijgen, met vermelding welke klassen hier uit komen. Handig 

voor ouders, opa’s en oma’s. 

Elke klas een eigen speelgoedbak. Dan wordt er zuiniger mee omgegaan. 

Luuk: Meer digitale lessen. Les per computer. Als het kan met tablets 

Fanny: Nieuwe tafels en stoelen 

Femke: een grotere speelplaats, meer ruimte om te spelen 

Niek: Een apart hok voor de kleuterfietsjes 

 

 4.. Ideeënbus 

-Zorg dat er een ideeënbus in jullie klas is. Een doosje, een bakje. Mag van 

alles zijn.  

Zorg er ook voor dat er een in de andere klas, de adoptieklas komt. 

Voor de volgende vergadering kies je één briefje uit. 

Dat gaan we dan hier bespreken. 

 

 5. Koppeling aan adoptieklas  

De kinderen van groepen 3,4en 5 zijn nog wat te klein om goed mee te 

praten in de kinderraad. Maar ze kunnen toch hun ideeën kwijt in de 

ideeënbus van hun klas.  

Neem volgende keer ook een idee mee uit je adoptieklas. 

Aan deze klas ben je gekoppeld: 

 



8   Fanny    --groep 5 a Eddy 

8   Luuk      --groep 5 b Annick/Maaike 

7    Dinand --groep  4a Chantal 

7    Sabrine-- groep 4b Kees 

6    Niek      --groep 3 a Judith/Willemijn 

6    Femke  --groep 3 b Maud 

 6. Evaluaties van activiteiten / speciale dagen  

-Tentoonstelling Warande: Positieve reacties van veel groepen. Jammer 

dat het weer niet meewerkte. 

-“Erop uit”- middag Reeshofpark- groep8: Was leuk ! 

-Bezoek aan melkveehouderij- groep 6/7 en 7: Leuk en leerzaam! 

 

 7. Gouden kaart 

Is maar in een groep uitgereikt, 7a 

Kan nu voor de maand oktober nog gebeuren!  

(In DATA/praktijkmap/schoolbreed) 

Opmerking: Sabrine heeft dit idee een paar jaar geleden bedacht, en zit 

nu in de kinderraad zit 

 

 

    8. Hoe gaat het in de groep 

Femke 6/7: Best goed. Soms voetbalruzies                                      cijfer 8 

Fanny 8     : Druk! Moeilijk om goed te werken                               cijfer 5-6 

Niek 6        : Niet zo goed. Praten, lang wachten                              cijfer 4 

Sabrine      : moeten wennen aan de 2 groepen. Gaat nu wel.     Cijfer 8 

Dinand       : Drukte, lang wachten. Maar ook goed. Gezellig!      Cijfer 7 

Luuk           : Warm in klas (zon), wel goed, maar snel afgeleid     Cijfer 7 

 

  9. Stukje in Nieuwsbrief 
Ik wil aan Fanny vragen om een stukje te schrijven voor in de Nieuwsbrief 

 

  Memo:   

Notulen naar: alle kinderraadleden en het team 


