Notulen Vergadering Kinderraad
donderdag 21 november 2019

1. Mededelingen:
 Nieuwe leden Kinderraad:
2019 is bijna afgelopen, dat betekent een nieuwe Kinderraad installeren. Op woensdag 4
december gaat de oude Kinderraad in de groepen 6 en 7 uitleggen wat de Kinderraad is
en wat je doet als je in de Kinderraad zit. Ze kunnen zich tot uiterlijk maandag 16
december inschrijven op de inschrijflijst op het bord in de klas. Ze houden op woensdag
11 december een pitch bij juf Suzanne en juf Janneke + 2 nog te kiezen leden van de
huidige Kinderraad. Hierin vertellen wie ze zijn, waarom ze in de Kinderraad willen en
waarom wij hem/haar moeten kiezen. Deze pitch mag maximaal 2 minuten duren. In
principe komen er nieuwe leden in de kinderraad. Zijn er onvoldoende aanmeldingen uit
een groep, dan mogen oud-leden opnieuw een pitch houden.
 Rode en gele kaarten:
Punt n.a.v. rondvraag vorige vergadering. Wordt nog besproken in het bouwoverleg van
12 december 2019 van groep 6-7-8.
2. Eigen voetbaltoernooi:
Terugkoppeling van groepen 6-7-8.
De leerkrachten van groep 6-7-8 vinden het een leuk idee, maar ze hebben nog wel wat
opmerkingen en vragen.
- Ze willen het graag onder schooltijd, bijvoorbeeld op een vrijdagmiddag  Kinderraad eens
- Voorkeur op de mixveldjes achter school  Kinderraad eens
- Moet het op 1 dag?  voorkeur Kinderraad meerdere vrijdagmiddagen. Wel 2 wedstrijden
per middag per team.
- Moeten alle kinderen meedoen? Zo nee, wat is dan het alternatief voor kinderen die niet
mee (willen) doen?  discussiepunt; komt nog terug
- Het verschil tussen groep 6 en groep 8 is best groot waarschijnlijk. Hoe kan dit opgelost
worden?  discussiepunt; komt nog terug. Een genoemde optie is om gemengde teams te
maken, alleen is nog de vraag hoe.
- Op vrijdagmiddag is groep 5 ook op school. Kunnen die ook meedoen?  discussiepunt;
komt nog terug. Meningen zijn zeer verdeeld.
- Door wie worden de wedstrijden gefloten?  nog niet besproken.
Dit punt komt terug op de agenda.
3. Kerst:
1. De Kinderraad heeft als goede doel gekozen voor bejaardentehuizen in
Schijndel/Demente mensen. Janneke gaat contact leggen met Laverhof voor
contactpersonen en koppelt dit terug aan de kerstwerkgroep.
De Kinderraad heeft gekozen voor 1 doel. Ze willen iets betekenen voor andere mensen
en kiezen daarom ook niet om een deel voor de eigen school te reserveren.
2. De Kinderraad vindt het een goed idee om lootjes te verkopen tijdens de kerstmarkt.
Verder helpen ze de Ouderraad graag mee met de verkoop van lekkernijen. Ze geven aan
een prijsvraag te willen; hoeveel snoepjes zitten er in de pot. Mensen kunnen een nog te
bepalen bedrag inleggen en een gokje wagen. De winnaar(s) krijgt/krijgen de inhoud van
de pot.
Janneke regelt de pot + inhoud.
Er komt een tijdsschema wie wanneer achter de kraam staat.

4. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

