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Aanwezig  

Lieveke (Iep); Ann-Lynn (Sering), Jill (Kastanje), Guus (Jasmijn), Juul (Esdoorn), Thomas (Rozenbottel), 

Veerle (Populier), Fabienne (Plataan), Dilan (Goudenregen), Sem de Ruijter (Hazelaar), en Puck (Vlier) 

Natuurlijk moesten we elkaar (soms) nog leren kennen. Daarom heeft iedereen een naambordje 
gemaakt en voor zich op tafel neergezet. Daarna was er voor iedereen een kopje thee en (voor wie 

dat nog niet had) een schriftje. Dit is het kinderraad-schriftje, en dat neemt iedereen mee naar 
iedere vergadering. Daar kun je inschrijven wat besproken is in je stamgroep en in de vergadering. 
In het schriftje komt een lijstje met punten die je kunnen helpen tijdens de vergadering in je 
stamgroep. Iedereen heeft maximaal drie punten per stamgroep. 
 
Leonie heeft gevraagd of er kinderen weleens bij een vergadering waren geweest en wat zij daar 
gezien hadden. Daarna legde zij uit hoe we werken in de kinderraad. 
Iedereen neemt maximaal 3 punten mee uit de stamgroep die we met elkaar bespreken. 
Verder is er de “luister schelp” als iemand die in handen heeft luistert de rest.  
Samen kijken we naar de wensen en uitdagingen uit de stamgroep. 
Ideeën die voor iedereen fijn zijn behandelen we als eerste. Maar ook losse stamgroep ideeën 
kunnen we met elkaar bespreken. 
 
We begonnen met de vraag: Hoe was de wenperiode in je groep? 
Over de wenperiode waren eigenlijk alle kinderen enthousiast! 
Kinderen vertelde dat het soms wel wennen was aan je nieuwe rol, dat je nu bijvoorbeeld meer 
andere kinderen moest helpen en hoe je dat dan doet. Ook vonden kinderen het jammer dat 
sommige kinderen nu weg zijn. Een grote TOP was de brief met namen: “ik ben een ster” de liedjes 
en de fijne complimentjes. 
 
Daarna bespraken we het buitenspelen: 
Wat alle kinderen fijn vinden is dat het nu rustiger is op het schoolplein. 
Soms is het touwen delen nog lastig. Het nadeel van met kleinere groepen buitenspelen is dat je 
kinderen mist waar je voorheen heel leuk mee kon spelen. Ze willen graag onderzoeken hoe dit toch 
af en toe kan. De pauze na de lunch wordt ook als “kort” ervaren.  
Ook zouden sommige kinderen het fijn vinden als er tijdens de regen wat meer afdakjes zouden zijn 
om onder te spelen. 
 
We sloten de kinderraad af met enkele punten die ieder kind mee terug nam naar zijn of haar 
stamgroep:  

 Wat kunnen wij (de kinderen) eraan doen om de touwen tijdens de pauze eerlijk te delen? 

 Hoe kunnen we en rustig spelen én toch (af en toe) met de midden en bovenbouw spelen? 

 We gaan een voetbalrooster maken 

 De wens delen de pauze weer iets langer te maken, dit bespreekt Leonie in de 
teamvergadering van 1 oktober met de leerkrachten. 

En... met een klein feestje want dankzij de doekoe punten stond er een doos met speelgoed dat de 
kinderraad mocht verdelen over de twee locaties en de groepen. 
 
We zien elkaar weer op donderdag 11 oktober in de koffiekamer van de Flierenhofstraat! 

Hartelijke groet, Leonie 
Leonie Stout  || Directeur IKC Donatushof 


