
 
 
Verslag kinderraad 19-2-19 

 

 
Aanwezig: 
Groep 8    : Jesse, Sanne  
Groep 6/7 : Jelle, Rosanne 
Groep 4/5 : Miranda, Luka 

 
Voorzitter: 
Juf Richelle 

 

 
1.Juf Richelle heet alle kinderen welkom. 

 

 
2.Punten uit de vorige vergadering 
Juf Richelle koppelt enkele punten terug vanuit de vorige vergadering.  
-Afspraken TSO zijn besproken. Hoe gaat het buitenspelen nu? Het gaat een stuk beter 
tijdens de TSO pauze. De kinderen geven aan dat zij nu ook met de lagere groepen samen 
kunnen spelen.  
 
-Ruimte fietsen (licht juf Richelle toe) 
De kinderen uit de kinderraad lichten de klassen in over waar zij hun fiets mogen stallen. 
Vanaf het lokaal van groep 3/4 t/m groep 6/7. Dit i.v.m. de hoeveelheid fietsen in de hogere 
groepen ten opzichte van de hoeveelheid fietsen in de lagere groepen.  
 

 
3.  Kerstviering 
Hoe vonden jullie de kerstviering? Tips/tops? 

Groep  Tops Tips 

Groep 4/5 Gezellig en leuke knutsels. - 

Groep 6/7  Tijd van de viering was prima. Niet te 
lang, niet te kort.  

- 

Groep 8 Quiz in de klas was erg leuk!  
Viering in de klas is gezellig. 

Liever de kerstviering in de klas 
dan in de kerk.  

 

 
4.  Voorleesdagen 
Tips/tops? 

Groep  Tops Tips 

Groep 4/5 Leuk voorleesboek. Het was fijn om in 
de kring te zitten tijdens het 
voorlezen. 

- 

Groep 6/7  - - 

Groep 8 - De kinderen merkten niet echt dat 
er voorleesdagen waren. Tip: wij 
hadden er wat meer van terug 
willen zien. 

 



 
5. Lessen relaties en seksualiteit 
Hoe hebben jullie de vier lessen relaties en seksualiteit ervaren?  

Groep   

Groep 4/5 Leerzaam, nieuw, super leuk en de kinderen hebben 
geleerd dat je niet overal om hoeft te lachen, maar dat je 
ook serieuze gesprekken kan hebben over deze 
onderwerpen.  

Groep 6/7  Leuk en heel leerzaam. 

Groep 8 De kinderen gaven aan dat zij al veel wisten van vorig jaar.  

 

 
6. Hoe gaat het in de groepen?  
 

Groep   

Groep 4/5 Er wordt fijn met elkaar gespeeld. 

Groep 6/7  Het groepsdoorbrekend werken gaat steeds beter. Soms is 
het wel wat lastiger om met elkaar te werken wanneer je 
buiten ruzie hebt gehad tijdens de pauze. 

Groep 8 Groep 8 zou wat meer crea willen krijgen en minder 
groepsdoorbrekend willen werken. Tijdens geschiedenis is 
het heel druk en hebben de kinderen het idee dat zij meer 
zouden kunnen leren wanneer het wat rustiger zou zijn.  

 
 
7. Rondvraag  
Zijn er nog belangrijke punten die wij moeten bespreken? 
Nee. 

 

 
De volgende vergadering is op maandag  1 april  2019  
 

 

 


