
Vergadering donderdag 25 januari 2018  
  

Vergadering Kinder - MR vergadering  

CBS Sabina van Egmond 

Tijd 13.00 uur tot 13.45 uur 

Bijzonderheden Groep 3 PW Guus afwezig ivm Cito 

Voorzitter meester Jeffrey 

Notulen meester Jeffrey 

 
 
Agenda 

 
Volgende Kinder MR op 22 maart 
 
1. Ingebrachte punten: 

Twee kinderen uit groep 6 hebben gevraagd of de vlag aan de Sportlaan wat groter kan. Meester 
Jeffrey geeft aan dat er een grotere vlag is en dat deze wordt opgezocht. De vlag wordt in het 
voorjaar opgehangen.  

2. Plein - speeltoestellen 

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

● Trampoline in de grond.XXXX 
● Net boven de voetbalkooi/ gras in de voetbalkooi/ zachte kussens tegen de hekken/ groter. XX 
● Ook een deur bij de voetbalkooi en geen goaltjes in de voetbalkooi. 
● Een basket + ballen en ergens om te basketballen. 
● Grote schommels op het plein ( die we ook in Poortwijk hebben ). XXXXXX 
● Grote ronde schommel zoals in PW 
● Zo’n kleine draaimolen die we ook bij het kamphuis hebben. 
● Glijbaan 
● Gras / nep gras / zachte grond 
● Rioolbuis X 
● Podium 
● Poppenkast 
● Muurtje om te freerunnen X 
● Klimmuur X 
● Survivalbaan X 
● Stepparcours 
● Rolschaatsbaan 
● Hinkelbaan de cijfers duidelijk 



● Ping Pong batjes 
● Paardentuigen (Voor iedere klas) 
● Springtouw 
● Skippyballen 
● Meer ballen 
● Skelters (Vanaf groep 4) 
● Afspraak over steppen (Om te voorkomen dat ze worden geleend en kapot gaan) 
● Rooster voor pannakooi (zodat iedereen aan de beurt komt) 
● Balanceerbalk weg (Snel glad, staat in de weg) 

 
Wat vinden we het meest belangrijk? 
Top 3: 

1. Schommel  
2. Trampoline  
3. Rioolbuis/ iets om te klimmen en klauteren 

 
Wat is haalbaar om het schoolplein leuker te maken in Poortwijk.  
 

● Wip 
● Schommel beneden X 
● Speelhuisje 
● Groot klimrek X 
● Beneden ronde schommel 
● Springtouwen, Hoepels, Elastiek 
● Draaimolen waarop kan staan en zitten 
● Trampoline 
● Voetbalveld met gras en grotere goals (gras bij de huidige doelen) 
● Hindernisbaan X 
● Gewone schommels 
● Basket X 
● Ballen en balletjes 
● Ping pong batjes en balletjes 
● Planten in bakken 

 
 
Wat vinden we het meest belangrijk? 
We gaan kijken wat lukt.  
 
3. Leerpleinen 
De kinderen hebben van unit  1, 2, 3 en 4 de leerpleinen bekeken en de ideeën van de juffen en meesters 
gelezen. De kinderen vinden het goede ideeen. De kinderen kijken ernaar uit dat ze zelf mogen kiezen waar ze 
mogen gaan werken.  
 
De kinderen hebben nagedacht over een oplossing om stil naar de gym te vertrekken vanuit unit 3 en 4. Hierbij 
geven de kinderen aan dat de deur, die direct naar buiten gaat, veel klappert. Om stil te kunnen vertrekken kan 
beter de hoofdingang worden gebruikt. Ook kunnen kinderen in groepjes vertrekken en buiten wachten i.p.v. 
allemaal tegelijk.  
 
 



4. Feestweek 25 jaar 
Dit school bestaat CBS Sabina van Egmond 25 jaar. Dit betekent dat we een feestje gaan vieren in juni.  
Meester Jeffrey heeft de ideeën voor de feestweek besproken. Vervolgens hebben de kinderen aangevuld. De 
kinderen vinden het programma leuk. Het programma is nog een beetje geheim, dus dat vertellen we nog niet.  
 

 
 
 
 


