
Kinderraad Donatushof 

 
De tweede bijeenkomst 
Donderdag 20 oktober 2016, 8.30-9.15 uur 
 
Aanwezig: Tijn (Sering), Youri (Jasmijn), Timo (Esdoorn; Belle is 
ziek), Lucq (Kastanje), Keano (Hazelaar), Eva (Populier), Vienna 
(Goudenregen) en Sofie (Iep).  
 
We doen deze vergadering drie dingen: we bekijken de acties 
van de vorige vergadering (is alles gedaan?), we bespreken de 
nieuwe tips en tops, en we bespreken een aantal punten uit het 
leerlingtevredenheidsonderzoek.  
 
De acties van de vorige vergadering 

- Iedereen heeft zijn eigen naambordje gemaakt; 

- Tijn en Keano hebben nieuwe bordjes gemaakt bij de 
fietsenstalling, maar dat is niet helemaal goed gegaan. 
Ze hebben de bordjes met touw vastgemaakt en dat 
werkt niet goed. Keano wil het nog eens proberen, met de hulp van Lucq en Kees! 

- Tara moet nog zorgen voor een voetbalrooster voor Flierenhofstraat. Vienna en Eva zorgen voor een voetbalrooster op 
Dr. Hoijngstraat. 

- De ring in het klimrek van Dr. Hoijngstraat moet nog opgehangen worden. Actie: Kees 

- Het tosti-rooster voor Flierenhofstraat wordt door juf Marlies gemaakt. Mariken zal met de juffen van Dr. Hoijngstraat 
het tosti-rooster voor die locatie maken. 

- Mariken zorgt in de herfstvakantie voor prints van de kinderraad-foto! 
 
De tips en tops vanuit de stamgroepen 
Vanuit de Plataan 

- Er wordt nog vaak spuitdeodorant gebruikt in de kleedkamers van de gymzaal. Sommige kinderen spuiten veel te veel; 
dan val je bijna om van alle geuren. Graag minder gebruiken dus. Kan dat besproken worden in alle groepen?  

- Groep 6 wil graag even terug naar de middenbouw om te vertellen hoe het is in de bovenbouw. Actie: Mariken bespreekt 
het met het team. (Inmiddels is het besproken en een datum vastgesteld: maandag 7 november.) 

 
Vanuit de Linde 

- We vinden het digibord fijn! 

- We zouden wel een schommel willen met een hek eromheen. De kinderraad vindt een schommel érg leuk maar niet 
handig op ons plein. 

 
Vanuit de Sering 

- Kunnen we meer putten in het plein maken? Dan kan het water beter weglopen. Als je nu op het plein speelt en er ligt 
veel water, dan krijg je veel spetters of worden je schoenen nat, en dat is niet fijn. Mariken legt uit dat de putten en de 
riolering door de gemeente worden aangelegd; dat is niet simpel om aan te passen. We bespreken daarom: hoe kun je 
plezier hebben van het water en/of hoe kun je voorkómen om nat te worden? 

 
Vanuit de Jasmijn 

- Er is minder ruzie in de middenbouw. De Jasmijn vindt de indeling van de kinderen naar vijf stamgroepen fijn. 

- Kunnen wij ook spelen met de fietsen van de onderbouw? Dat lijkt iedereen leuk, maar de bovenbouw zegt meteen: daar 
zijn kinderen van middenbouw en bovenbouw te zwaar voor, dan gaan de fietsen stuk. 

 
Vanuit de Kastanje 

- Het voetbalveldje is fijn; er is voldoende ruimte om te voetvallen. 

- De nieuwe koptelefoons zijn fijn; deze nieuwe werken beter dan de oude. 

- Mogen we nieuwe stiften en een nieuwe basketbal? De nieuwe stiften mogen uiteraard. Over de basketbal: eerst even 
kijken waar de andere basketballen zijn voordat we nieuwe kopen. 

 
Vanuit de Berk 

- We hebben leuke knutselspullen en we gaan goed met elkaar om! 



- Kan de bovenbouw rustiger naar buiten lopen? Als wij binnenkomen, botsen de rennende bovenbouwkinderen soms 
tegen ons aan. Actie: Mariken bespreekt het met het team 

 
Vanuit de Esdoorn 

- We hebben leuke extra dingen, zoals het kamp en de opa’s en oma’s die op school komen 

- We vinden het niet fijn dat we moeten printen via de juf. Dat was vorig jaar veel beter geregeld. Actie: Mariken  
 
Vanuit de Goudenregen 

- We zijn blij met de plannen voor het nieuwe schoolplein en we vinden het leuk dat we dit schooljaar vaker dingen doen 
met de peuters 

- Kunnen we op schoolreisje gaan met de héle Donatushof? Dat zou leuk zijn. De kinderen van Flierenhofstraat vertellen 
dat ze nooit op schoolreisje gaan en waarom. De kinderen van Dr. Hoijngstraat snappen het wel, maar vinden het 
schoolreisje toch wel erg leuk. Dit is een punt dat we niet dit schooljaar op kunnen lossen; dat hoeft ook niet. 

 
Vanuit het Fluitenkruid 

- We vinden het leuk dat we een grote school zijn geworden! 

- Kan iemand naar de computers komen kijken? Ze lopen vaak vast of ze doen het helemaal niet. Actie: Kees 
 
Vanuit de Iep 

- We vinden drama erg leuk! 

- Kan iedereen erop letten dat, als de bal uit is bij het voetbalveldje, je de bal dan in je handen pakt en niet blijft 
voetballen? Iedereen bespreekt het in zijn stamgroep. 

- De dag ná kamp hebben we liever de ochtend vrij dan de middag. Dan kunnen we uitslapen en dan zijn we ’s middags 
wel weer fit. Mariken: dat hangt af op welke dagen het kamp valt. Actiepunt voor start 2017-2018. 

 
Vanuit de Populier 

- Kunnen de stamgroepen van Flierenhofstraat ook een keer naar ons komen? Goed idee! Actie: iedereen. 

- We zagen ergens een zandbak met een zeil eroverheen, en er lagen stenen op het zeil zodat het niet kan wegwaaien. 
Kunnen wij dat ook maken? We spreken af dat we de plannen m.b.t. de zandbak meenemen in het totale plaatje van het 
nieuwe plein. 

- We willen graag nieuwe leesboeken. Kinderen van Flierenhofstraat geven aan dat zij vaak nieuwe boeken via de 
bibliotheek krijgen. Actie: bespreken met je juf, om te bekijken wat er op Dr. Hoijngstraat kan. 

 
Vanuit de Hazelaar 

- We zijn blij met de tosti-weken! 

- Het is niet fijn als kinderen blijven voetballen als de bal uit is. Zie punt van de Iep! Iedereen bespreekt het in zijn 
stamgroep. 

- We willen graag nieuwe materialen voor het buitenspelen. Alle touwen zitten in de knoop. We bespreken het punt en 
besluiten dat er een middenbouw-speelbak en een bovenbouw-speelbak komt. Er moeten kinderen aangewezen worden 
die de materialen beheren. Actie: Mariken bespreekt het met het team. 

 
Het leerlingentevredenheidsonderzoek 
We hebben al zoveel besproken dat er niet zoveel tijd meer over is.  
We bespreken daarom de twee hoogste scores.  

- De kinderen begrijpen helemaal dat de gymlessen en de gymzaal het hoogste hebben gescoord! 

- Ook het punt ‘ik heb genoeg vriendjes/vriendinnetjes in de groep’ scoort hoog. Dat herkennen de kinderen. Een 
bovenbouwer: “De juffen zorgen ook altijd voor een goede indeling, ze kennen ons goed, dus daarom heb je altijd 
genoeg vrienden in je groep”. 

En we bespreken de twee laagste scores: 

- En wat scoort slecht? Het aantal computers. Ja, daar zijn ze het helemaal mee eens. Ze willen méér computers, zodat je 
altijd op een computer kunt en niet hoeft te wachten tot je aan de beurt bent.  

- En wat scoort nog meer slecht? De hygiëne op de wc. Reactie: “O ja, natuurlijk…“ Ook hier herkenning. Wat kunnen we 
er aan doen?  
* Alle jongens verplichten om zittend te plassen 
* In een schriftje schrijven wie het laatst is gaan plassen, dan weet je wie het vies heeft gemaakt 
* Stickers door de schoonmaaksters laten plakken bij wie de wc schoon was gebleven 
* Vragen aan de Sering hoe zij het vorig jaar deden, want zij hadden altijd schone wc’s 
Goede ideeën! In ieder geval gaat iedereen het weer bespreken in de stamgroep. 

Tijdens de volgende kinderraad gaan we verder met de andere punten uit het onderzoek. 
We zien elkaar weer op 24 november! 


