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https://www.youtube.com/watch?v=0nqYxl9bE3M


 
 
1. Wat is een kinder Medezeggenschapsraad?  
Een plek waar kinderen uit de groepen kunnen vertellen wat ze belangrijk 
vinden in de school.  
 
2. Wat gaan we doen? 
Dingen met elkaar bespreken, namens je klas dingen vertellen aan elkaar. 
Opdracht: vragen aan de klas wat ze belangrijk vinden aan de school. En wat je 
dus kan vertellen. 
 
Je kunt vragen: Zijn er dingen op school die anders moeten of iets nieuws? 
Hebben jullie een leuk idee? 
 
3. Hoe vaak komen we bij elkaar? 
Een keer per maand, kan minder worden. 26 oktober eerstvolgende kinder MR. 
Meester Jeffrey plant de data. 
 
De kinderen van Poortwijk vinden het leuk om de volgende keer mee te praten 
aan de Sportlaan. Bij het volgende overleg haalt meester Jeffrey de kinderen op 
in Poortwijk.  
 



4. Hoe spreken we af wat we willen bespreken (welke inbreng hebben de 
andere kinderen?) Manouk helpt Elize. En Tomas helpt Boaz. Meester Jeffrey 
vraagt de juffen en meesters om hier tijd voor te maken voor de volgende MR. 
Sem gaat Guus en Fenne helpen om in de klas te praten over wat de kinderen 
belangrijk vinden op school? Wat anders of beter zou kunnen.  
 
5. Hoe spreken we af hoe we de andere kinderen, ouders en meesters en juffen 
op de hoogte brengen van wat we hebben besproken? 
Elise en Boaz overleggen met de juffen. Manouk mailt naar juf Jorinde en mailt 
of ze het op de website kan zetten. Manouk vraagt waar ze het in de grote hal 
op kan hangen. Sem vraagt juf Barbara om het verslag van de kinder-MR uit te 
printen en op te hangen op het prikbord in de hal (duidelijke plek voor het 
verslag van de kinder-MR).  
 
 
 
 
6. Wat is er in het afgelopen jaar gebeurd dat anders was op school? 
Met Nieuwsbegrip van andere juffen krijgen Tomas: leuk en andere juf en 
andere kinderen. Stijn: leuk en andere juf. Sem: leuk je leert andere kinderen 
samenwerken. 
Filmpje: 
 
7. Hoe vind je het als je soms les krijgt van een andere juf of meester in een 
ander lokaal? (kon die juf of meesters iets heel goed?) 
Wat is daar fijn aan? Wat vind je niet zo fijn of spannend? 
Warm en koud in verschillende klassen. Ook word je er rustiger van en je 
concentreert je beter, alle klassen zijn niet hetzelfde dus het maakt niet uit.  
 
9. Hoe kan jij het beste werken? (alleen, groepje, samen met kinderen van een 
andere klas). Met iemand van hetzelfde niveau.  
 



10. Hoe vind je het als je zelf keuzes hebt in wat je gaat doen en hoe je dit gaat 
aanpakken? Handig en als je geen zin hebt in bijvoorbeeld rekenen kun je eerst 
een ander wel uitgelegd vak kiezen. 
 
11. Wat is de beste school en waarom? 
Dat de kinderen die het makkelijk vinden op de gang gaan, en de kinderen die 
het moeilijk vinden in de klas. Iets dat je je beter kan concentreren. En een soort 
muurtje tussen kinderen in bij een toets om te voorkomen dat je afkijkt.  
 
12. Wat vinden jullie van de vergadering? 
Leuk en nu kun je ook vertellen wat beter kan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


