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Wat is een kinderraad ?
Iedereen kan wel iets bedenken dat beter kan in onze school. Via de leerlingengraad geven de
leerlingen dit door aan school. Misschien worden de ideeën wel uitgevoerd!
In de leerlingenraad zitten kinderen uit groep 6 t/m 8, die democratisch gekozen zijn door hun eigen
klas. Vanuit groep 5 lopen er steeds 2 leerlingen ‘stage’.
Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Ze hebben een
belangrijke rol om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Zo
weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden.
Deze onderwerpen bespreken ze in de vergadering van de leerlingenraad die wordt voorgezeten
door juf Corine.
Ze moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen in de vergadering maar ook moeten
ze verslag doen van de vergadering, aan de klas. Ze durven dus te spreken voor een groep!
Onze kinderraad bestaat dit schooljaar uit:
Groep 5
Loek en Nine (deze keer)
Groep 6
Ilias en Remaas
Groep 7
Lenny en Merel
Groep 8
Daren en Sanne
We komen in elk geval bij elkaar op: 11 okt, 13 dec, 7 feb, 11 apr, 30 mei.
Bespreekpunten eerste kinderraad:

1. Hoe zijn jullie gekozen en waarom willen jullie graag in de kinderraad?
2. Op een groot vel: Wat vinden jullie goed aan de school? Wat willen jullie verbeteren? Wat
wil je bespreken vanuit de klas?
3. Schoolbiebaanvulling
4. Buitenspeelmateriaal
5. Nog meer bespreekpunten?
De nieuwe kinderraad zit vol ideeën: grotere basketbalpalen, grotere voetbaldoelen, kunstgras op
het voetbalveld, meer ballen, een container voor plastic. Sanne had een grote zak vol met plastic wat
groep 8 in 1 week had verzameld op school!
Wat ze willen veranderen op school: het roddelen, strengere overblijf, voetballen tijdens
buitenspelen met groep 7 en 8.
Waar ze blij mee zijn: het werken met elkaar, de schooltuinen, praten met vriendinnen, buitenspelen
met vrienden, dat leerkrachten hier graag willen werken en er niet alleen zijn omdat het moet.
Voor de volgende keer heeft de kinderraad twee opdrachten meegekregen: inventariseer welke
boeken de klas graag in de schoolbieb wil; met welke losse materialen spelen de kinderen graag op
het plein?

