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Agenda 

Filmpje 

 
Vandaag hebben we met elkaar gesproken over hoe we het schoolplein leuker kunnen maken. 
Iedereen heeft verteld wat de ideeën zijn uit de klas. Ook heeft meester Jeffrey een filmpje laten zien 
over Schoolplein 14 van Johan Cruijff. Meester Jeffrey gaat samen met de ouders van AC en de 
meesters en juffen kijken wat mogelijk is.  
 
De volgende kinder MR is op donderdag 7 december.  
 
Wat is er besproken? 
 
Bijdrage van groep 8 over de uitgangspunten van goed kunnen spelen met elkaar op het schoolplein.  

● Dat school leuk moet zijn. 
● Dat er leuke activiteiten zijn op school. 
● Dat er goede/ leuke leerkrachten zijn. 
● Dat iedereen rustig kan werken. 
● Dat er goed georganiseerde gymlessen zijn. 
● Dat er goed onderwijs is. 
● Dat iedereen op zijn eigen niveau werkt. 
● Dat er veel tegen pesten wordt gedaan. 
● Het moet op school gezellig zijn. 
● Je moet je op school veilig voelen. 
● Je moet op tijd naar huis gaan. 
● Je moet op tijd geholpen worden. 
● Je moet op iedereen kunnen vertrouwen. 

 
Wat er is genoemd om het schoolplein leuker te maken aan de Sportlaan.  

● Trampoline in de grond. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Srv56joq7w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=204&v=foiVftS1KpY


● Luchtkussen. 
● Net boven de voetbalkooi/ gras in de voetbalkooi/ zachte kussens tegen de hekken/ groter. 
● Ook een deur bij de voetbalkooi en geen goaltjes in de voetbalkooi. 
● Grote schommels op het plein ( die we ook in poortwijk hebben ). 
● Zo’n kleine draaimolen die we ook bij het kamphuis hebben. 
● Een kabelbaan. 
● Een boomhut. 
● Een basket + ballen en ergens om te basketballen. 
● Glijbaan,  
● Net boven pannakooi 
● Grote ronde schommel PW 
● Balanceerbalk weg (Snel glad, staat in de weg) 
● Afspraak over steppen (Om te voorkomen dat ze worden geleend en kapot gaan) 
● Kabelbaan 
● Skelters (Vanaf groep 4) 
● Halfpipe 
● Trampoline 
● Ping Pong badjes 
● Paardentouwen (Voor iedere klas) 
● Dieren 
● Springtouwen 
● Skippyballen 
● Muurtje om te freerunnen 
● Gras 
● Survivalbaan 
● Meer ballen 
● Planten 
● Stepparcour 
● Rioolbuis 
● Podium 
● Nep gras 
● Poppenkast 
● Klimmuur 
● Doolhof 
● Rolschaatsbaan 
● Boksballen 
● Zachte grond 
● Schooldier 
● Rooster voor pannakooij (zodat iedereen aan de beurt komt) 
● pannakooij met grasveld. 
● glijbaan van het dak. 
● draaimolen 
● Hinkelbaan de cijfers duidelijk 

 
Wat er is genoemd om het schoolplein leuker te maken in Poortwijk.  

● Wip 
● Schommel beneden 
● Speelhuisje 
● Groot klimrek 
● Beneden ronde schommel 



● Kabelbaan 
● Springtouwen, Hoepels, Elastiek 
● Draaimolen waarop kan staan en zitten 
● Trampoline 
● Voetbalveld met gras en grotere goals 
● Hindernisbaan 
● Gewone schommels 
● Basket 
● Op het dak voetbalveld 
● Ballen en balletjes 
● Ping pong badjes en balletjes 
● Planten in bakken 

 


