NOTULEN Vergadering Kinderraad
Donderdag 30 januari 2020
Aanwezig: Marleen, Bas, Julan, Lucas, Fleur, Gitta, Jill, juf Suzanne en juf Janneke
Afwezig: Milou (ziek)

1. Mededelingen
 Gele/rode kaarten  het gaat goed zonder. Leerkrachten vinden het fijner om
kinderen persoonlijk aan te spreken als het nodig is en het voorval op te lossen.
2. Kerstmarkt/kerstontbijt
Tops:
 Arrenslee heel leuk.
 Veel te doen (verkoop, loterij, arrenslee, eten, vuurtje…).
 Groepen 7 gezellig om de laatste vrijdag met beide klassen door te brengen.
 Loterij moet echt blijven.
Tips:
 Er waren veel hapjes; er was meer gemaakt dan de 5 hapjes die gevraagd zijn.
 Vuur best onveilig voor kleine kinderen; een afzetlint of hekje zou beter zijn.
 Mee ruimte. Het was nu wel erg knus, maar ook krap.
3. Speelplein
Uitgelegd dat er per kalenderjaar een begroting gemaakt moet worden. Grote dingen, zoals
speeltoestellen kosten veel geld en kunnen niet aangeschaft worden. KR denkt na over welke
materialen wel mogelijk zijn; mogen ook zelf op onderzoek op internet.
Ideeën die nu al uit de kinderen komen:
- Tuigjes (kinderen uit groep 5 en 6 vinden het leuk om paardje te spelen)
- 1 veld voetbal/1 veld hockey  zouden moeten onderzoeken of hier ook animo voor is
- Netjes voor op de picknicktafel, zodat daar ook een ‘pingpongtafel’ ontstaat
- Groen/struikjes – verstopplekken  kanttekening is dat verstopplekken ook pest-plekjes
kunnen worden.
4. Ideeënbus
In de ideeënbus zaten goede en minder goede ideeën.
- Speelplein kwam geregeld terug. Zie agendapunt 3.
- Vaker gym  we delen de sporthal met het Elde. Afgesproken met alle leerkrachten om
ook lessen bewegend leren in de plannen.
- Uit groep 7 komt de vraag of er maandverband op de meisjes-wc kan komen te liggen.
Meisjes vinden het vervelend om dit in hun tas te hebben, omdat jongens soms in hun tas
zitten. Juf Janneke vraagt de leerkrachten van groep 7-8 terug te koppelen in de groep dat
meisjes de invalide-wc mogen gebruiken en dat daar maandverband ligt.
- Er zaten veel propjes en andere rommel in de ideeënbus. Leden van de KR vertellen in de
eigen groep dat dit niet de bedoeling is. Leden van groep 7 vertellen dit ook aan de groepen
8.
5. Eigen schoolvoetbaltoernooi
De KR heeft de opdracht gekregen om alvast na de denken over het schoolvoetbaltoernooi
en dit mee te nemen bij een volgende vergadering.

6. Rondvraag
Heeft er nog iemand iets te vragen?
 Soms krijg je vlak voor de vakantie een leertoets of een opdracht op voor de week ná
de vakantie. Kan er een afspraak over gemaakt worden dat dit niet mag?
o Ook leren om te plannen richting voortgezet onderwijs.
o Komt terug in bouw 6-7-8
 Bij de gym gaan we wel eens zaalhockeyen. De zaalhockeysticks in de sporthal zijn
niet fijn. Mag je dan je eigen zaalhockeystick meenemen?
o In de sporthal mag je wel een zaalhockeystick gebruiken of een
veldhockeystick met dikke sok. Hoe de leerkrachten van groepen 6-7-8 hierin
staan, komt terug in de bouw.
 Kinderen uit groep 6 vragen of het mogelijk is op kluisjes te plaatsen op school.
o Kinderen hebben vaak hun luizencape open en dan valt van alles eruit.
o Kluisjes zijn heel duur en nemen veel ruimte in.
o Kinderen kunnen beginnen om zelf hun luizencape dicht te doen, fietssleutel
in de klas te bewaren, net als eventueel een telefoon.
 In de pauze van groep 5-6 is het vaak een gedoe wie er bij de pingpongtafel mag
spelen. Kunnen we daar afspraken over maken?
o Dit kan mogelijk al ondervangen worden als we netjes aanschaffen voor de
picknicktafels.
Extra puntje juf Suzanne
Vrijdag 7 februari komen Annemieke Pepping (algemeen bestuurder – baas van juf Suzanne) en de
Raad van Toezicht op bezoek bij EBC Centrum.
Gevraagd is aan de KR of zij het leuk vinden om hen in de ochtend mee te ontvangen bij Let’s Play en
een activiteit mee te begeleiden en eventueel later op de dag nog een rondleiding door de school te
geven. De KR is hier enthousiast over.

