
Kinderraad Donatushof 
De vierde bijeenkomst 
Donderdag 18 januari 2018, 8.30-9.15 uur 
 
Aanwezig 
Tim Bulters (Iep, groep 6), Jill Reijmers (Kastanje, groep 7 – omdat Cas ziek is), 
Annika Meijerman (Hazelaar, groep 5), Frédérique van Welt (Esdoorn, groep 
8), Nadine Bouwman (Rozenbottel, groep 5), Gijs Fluijt (Sering, groep 5), Tygo 
Balvers (Plataan, groep 6 – omdat Lucy ziek is), Britt Reulink (Goudenregen, 
groep 5) en Jet Klomp (Jasmijn, groep 5) 
 
We willen graag om half 9 beginnen. Zorg ervoor dat je op tijd bent! 
 
Vanuit de stamgroepen 
Plataan 

- Het podium met de heggetjes zijn mooi! 
- Tijdens het surveilleren helpen de juffen goed.  
- Het is fijn als er meer ruimte komt tussen de kapstokken (in de aula); is krap nu. 
- Kunnen er wc-borstels en wc-blokjes komen? Actie: Mariken overlegt met het schoonmaakbedrijf. 
- Het slot van de meisjeswc bij de Iep is stroef. Actie: Kees. (Dit is een punt dat niet via de kinderraad besproken 

hoeft te worden; dit kan rechtstreeks aan Kees gevraagd worden.) 
 
Jasmijn 

- We vinden de heggetjes mooi! 
- De bakken met buitenspeelgoed zijn fijn.  
- Waarom hebben we nu Prowise? Mariken licht de ict-ontwikkelingen toe. 
- Kunnen er ook luchtverfrissers komen in de Boomhut? Actie: Kees 

 
Goudenregen 

- Komt er een glijbaan op het nieuwe plein? Mariken: Ja! Kijk maar op het ontwerp van het plein. 
 
Hazelaar 

- Wanneer komen er weer nieuwe dingen op het plein? Mariken: binnenkort hoor ik daar meer over van de 
ouders die het allemaal plannen en maken. Ik hou jullie op de hoogte. 

 
Acties 

- Het voetbalschema is nog niet gemaakt. Dat moet er nu wel echt komen. Mogelijk toch voor de kinderen te 
lastig om zelf te maken. Actie: Mariken benadert leerkrachten hiervoor. 

- De lijnen voor het voetbalveld worden gemaakt in het voorjaar. (Met alle regen heeft het nu geen zin.) 
 
We bespreken 

- Het beheer van de buitenspeelmaterialen valt niet mee. Controle van de bak is belangrijk, na iedere keer dat 
ermee gespeeld wordt. Er moet ook een lijst van materialen komen, zodat kinderen (beheerders) kunnen 
controleren of alles er is. 

- Mariken laat aan het team weten dat ze erop moeten toezien dat de materialen in de bak terug gelegd 
worden en niet meegenomen worden naar de stamgroep. Zo houden we overzicht en houden we alle 
materialen centraal voor alle kinderen. 

 
Mariken geeft aan de twee locaties ieder een grote ballenzak. Dit zijn nieuwe ballenzakken; vol met nieuwe ballen. De 
kinderen zijn er blij mee! Hoe gaan we er zó mee om dat de ballen niet kwijtraken? Zoals met de 
buitenspeelmaterialen. Dus dezelfde kinderen controleren de ballenzak na iedere pauze.  
Alle kinderen van de kinderraad bespreken het in hun stamgroep.  
 
 
We zien elkaar weer op 22 februari 2018! 


