
Kinderraad Donatushof  

De zesde bijeenkomst  

Donderdag 23 februari 2017, 8.30-9.15 uur  

  

Aanwezig: Tijn (Sering), Tim (vervangt Youri die ziek is) 

(Jasmijn), Belle (Esdoorn), Lucq (Kastanje), Keano (Hazelaar), 

Eva (Populier), Vienna (Goudenregen), Tara (Plataan) en Sofie 

(later) (Iep) en Rian (vervangt Mariken). 

  

We nemen de actiepunten van de vorige keer door; we 

bespreken de tips en de tops; we komen kort terug op het 

bezoek van de Audit commissie.  

 

Bespreken in de groepen: 

- Het gaat op beide locaties beter met het alleen voetballen 

op het veldje. Het is fijn dat het voetbalrooster buiten te 

zien is.  

- We vinden het wel belangrijk om de afspraken van het 

buitenspelen regelmatig te herhalen. Ook over het goed 

naar elkaar kijken als er tikspelen gedaan worden. De 

kinderen uit de Kinderraad doen dit samen met hun juf/meester, bijvoorbeeld in de kring op een maandag of een keer 

tijdens de lunch. 

- We vragen na in de groepen of iedereen goed weet waar de fietsen neergezet moeten worden. Alleen als het nodig is gaan 

we nadenken over steviger bordjes. We vertellen dat de fietsen goed in de rekken gezet moeten worden, zeker de fietsen 

dichtbij de boomhut. 

- In de middenbouw het voetbalrooster bekijken. De BB mag inderdaad 1 keer meer op het voetbalveld. De mb speelt vaker 

tussendoor even buiten, dat doet de bovenbouw niet. Dan is het toch wel een goede verdeling en we houden het zo. 

tijd ma di wo do vrij 

10.05-10.20 - MB MB MB - 

10.30-10.45 BB Geen pauze BB BB BB 
                      

Actiepunten komende periode:   

- Tara gaat het neerzetten van 2 pilonnen bij de klimmuur in de stamgroep regelen met andere kinderen uit de Plataan. De 

pilonnen komen in de stamgroep te staan en worden voor/na de pauzes mee naar buiten en weer terug naar binnen 

genomen. De pilonnen bij het gangetje bij de klimmuur neerzetten. We zorgen dat in alle bovenbouwgroepen goed wordt 

uitgelegd waarom de pilonnen er staan. 

- In de bovenbouwgroepen op F wordt nagevraagd of het voetbalrooster voor meiden nog nodig is.  

Op H gaan Eva en Vienna in de groepen de afspraken over het meidenvoetbal opnieuw bespreken. 

- Eva gaat overleggen met Helen of op dinsdag na de gymles een paar fietsen bij het schuurtje mogen staan. Het is nu erg vol 

op de plaats waar ze moeten staan. 

- Eva en Vienna overleggen met Natascha of het ‘vlaggetjesplan’ voor de hondendrollen nog een keer goed zou zijn om te 

doen.  

- Eva en Vienna bespreken in de groepen of kinderen die na schooltijd op het plein spelen goed letten op het opruimen van 

afval. 

- Sofie vraagt aan Marlies of er nog een tosti rooster is en er een nieuwe ronde ingepland kan worden. Ze helpt Marlies met 

het regelen hiervan. 

- Tijn en Youri gaan ook in de Rozenbottel verslag doen, fijn!  

 

Rian: 

- Rian vraagt na bij Kees wanneer het net er komt. Er komt een net tussen de twee bomen bij het voetbalveldje. Dat net 

wordt opgehangen als je gaat voetballen. Geen vast (permanent) net dus.  

- Rian vraagt aan Kees even naar de deurklink van het meisjestoilet bij de Iep te kijken.  

- Rian kijkt naar het voetbalrooster, de jongens in de middenbouw lijken niet allemaal tevreden. We denken dat het helpt 

wanneer de kinderen van de Kinderraad het rooster nog even goed uitleggen.  

 

 



De tips en tops vanuit de stamgroepen 

Vanuit de Plataan  

- Het is rustig in de klas. Iedereen houdt zich goed aan afspraken en er kan goed gewerkt worden. 

- We vinden de gekke haren dag, carnaval en het liedjesfestival leuk. 

 

Vanuit de Jasmijn  

- We zijn blij met de vieringen met minder groepen. 

- De bordjes in de fietsenstalling blijven niet goed hangen. 

 

Vanuit de Esdoorn  

- De gekke haren en pyjama dag was nieuw voor ons, we vonden het erg leuk. 

- We vonden het erg leuk dat we naar de Spelerij zijn geweest. 

 

Vanuit de Goudenregen  

- Vienna is in het Fluitenkruid geweest. De kinderen hebben last van de hondendrollen rondom de school.  

- In groep 3 vinden de kinderen dat ze beter kunnen werken, het rekenen gaat goed. De pot met knikkers helpt goed. 

- In de Goudenregen zijn de kinderen blij met het scheiden van plastic.  

Ze willen ook af en toe wel helpen om het plein schoon te maken, er ligt best vaak afval. 

  

Vanuit de Populier 

- We vinden het leuk om tijdens de gym vaker met de jaargroep samen iets te doen. Bij spel is dat bijvoorbeeld fijn. Het 

mixen van de stamgroepen is leuk. 

- De gekke haren en pyjama dag was nieuw voor ons, we vonden het erg leuk. 

- We vonden het erg leuk dat we naar de Spelerij zijn geweest. 

 

Vanuit de Hazelaar  

- Het plassen gaat niet zo goed. Keano gaat het in de groep bespreken en het plan van Tijn (stickervel) gebruiken. Na elke 

pauze controleert iemand of het toilet nog schoon is en kan er een sticker verdiend worden. 

  

Vanuit de Iep  

- We willen graag weten of er nog / weer een tosti-rooster is of komt.  

 

Audit: 

We bespreken hoe het gesprek met de Audit commissie is geweest. Mariken zal, als ze het verslag heeft, ook nog vertellen over 

het bezoek. 

 

De kinderen die bij het gesprek waren voelden zich fijn. Ze vonden dat ze goed konden en ook durfden vertellen. Ze vonden het 

goede vragen die je goed kon beantwoorden. 

 

We bespreken het punt van de nakijkboekjes bij rekenen; er zijn kinderen die antwoorden overschrijven is aangegeven tijdens 

het gesprek. Soms zijn er ook gedoetjes over als kinderen elkaar erop aanspreken. We denken dat het vaker gebeurt in de 

bovenbouw dan in de middenbouw. De bovenbouw denkt dat het ook wel kinderen zijn die rekenen moeilijker vinden. Tara zegt 

dat je bij meester Koen altijd op moet schrijven hoe je hebt gerekend, dan heb je niks aan alleen de antwoorden. 

Rian denkt dat de juffen/meesters niet weten dat dit zo speelt. We denken dat het goed is in de groepen goed te bespreken, dat 

geldt natuurlijk voor alle vakken, hoe je een nakijkboekje gebruikt. Rian zal het bespreken met de juffen/meesters. 

 

  

We zien elkaar weer op 23 maart 2017!  


