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Begeleiding: juf Emma/juf Kelly  

Verslaggever: Jade  Gespreksleider: Marthe  Schrijver: Nora 

 

1.   Uitleg doel van Kiemraad 

2. Voorstelling leden Kiemraad 

3. Taakverdeling + omschrijving 

4. Ideeën 

5. Agendapunten volgende vergadering 

6. To do 

 

1. Uitleg doel Kiemraad 

 Onze school vindt de inbreng van de leerlingen van groot belang. 

 De leerlingen mogen mee oplossingen bedenken, hulp bieden bij activiteiten, 

mee nadenken over speelplaatsactiviteiten/inrichting van het stilteplekje, hun 

bezorgdheden meedelen, … De 2 leden per klas mogen die meningen en 

bedenkingen komen vertegenwoordigen in de Kiemraad. 

 

2. Voorstelling leden Kiemraad 

 Iedereen stelt zichzelf kort voor. 

 

3. Taakverdeling: elke vergadering krijgt iemand één van de 3 taken. 

• Verslaggever 

• Schrijver  

• Gespreksleider  

 

4. Ideeën:  

- Muziek op de vrijdagmiddag = zorgt voor fijne sfeer op de speelplaats. 

Kan dit meerdere keren op de week? Begin en einde van de week. 

Graag afwisseling van liedjes/cd. 

Blad maken en laten rondgaan in de klassen. Elke klas mag 4 liedjes kiezen.  

2 door de jongens gekozen, 2 door de meisjes.  

- Kan er terug een evenwichtsbalk komen? Wordt gemist in verschillende 

klassen. 

AGENDAPUNTEN 



- 5de en 6de leerjaar willen tijdens de middag andere filmpjes. Met 

leerkrachtenteam is afgesproken dat deze educatief moeten zijn. Karrewiet. 

Eventueel onderhandelen met de leerkrachten om op elke vrijdag een filmpje 

te bekijken: serie, film, YouTube. 

- Activiteiten op de wei. Meerdere activiteiten op de wei, niet alleen voetbal. 

De wei in verschillende delen verdelen. Een BABBELplek op de speelplaats 

houden en niet op de wei. 

 We nemen dit mee naar een Kiemraad in de lente.  

 

7. Agendapunten volgende vergadering: maandag 16 december 2019 

• Stilteplek: stemming van de naam + wat moet er allemaal op die plek/doel van 

die plek 

 Kort bespreken in de klas + noteren op A3 blad. 

• Winteraanpak speelplaats 

 Kort bespreken in de klas + noteren op A3 blad. 

• Materiaal van de school (respectvol behandelen, niet stukmaken) 

• Materiaal van de anderen (niet aan spullen/fietsen van andere kinderen 

komen) 

 

8. TO DO: 

Leden Kiemraad: 

• Dit verslag voorlezen aan de klas.  

• Muziek op de middag: Senne De Wolf maakt een document. Dat blad gaat 

rond in de klassen. Dan hebben we 24 nieuwe liedjes. 

• Vragen aan juf Eveline of ze een nieuwe stick wil maken met de nieuwe 

liedjes.  

• Alle Kiemraadleden plannen met hun leerkracht een klassikaal kringmoment 

om de volgende agendapunten voor te bereiden. 

• A3 blad met kernwoorden. 

  Begeleiders Kiemraad: 

• Nemen verslag + vragen mee naar personeelsvergadering 25/11/2019. 

(evenwichtsbalk/ muziek op dinsdag en vrijdag) 

• Overleggen met leerkrachten 5de en 6de leerjaar over filmpje vrijdagmiddag. 

• Zorgen voor 8 schriftjes. Elk lid van Kiemraad krijgt er eentje. De verslagen 

kunnen hierin gekleefd worden. Elk lid neemt dit schriftje mee naar Kiemraad 

en noteert indien nodig. 


