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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. Voostelling leden Kiemraad 

 Iedereen stelt zichzelf kort voor. 

 

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

• Verslaggever 

• Gespreksleider  

 

4. Te bespreken:  

a) Speelplaats  

-Te veel vuilnis op de speelplaats. Niet genoeg VUILNISBAKKEN. 

 Er worden nieuwe vuilnisbakken gekozen. De Kiemraad kiest welke het 

worden. Werkgroep speelplaats plaatst de bestelling. 

- De gekleurde blokken: het 6de lj wil hier ook graag mee spelen. 

Dit werd afgeschaft omdat een deel van de klas hier niet mooi mee 

speelde.  

AGENDAPUNTEN 



Dit wordt voorgelegd bij het leerkrachtenteam. 

- De leerlingen weten de SPEELPLAATSAFSPRAKEN niet goed meer. Waar 

mogen we met wat spelen? Gebruik van turnzaal? Spelletjes en 

materiaalgebruik. 

 Werkgroep speelplaats maakt een Powerpoint om te tonen in alle klassen. 

De speelplaats wordt afgebeeld + de speelzones toegelicht.  

 Werkgroep speelplaats hangt spelmogelijkheden + uitleg omhoog aan 

kleuterramen.  

- Meer spelen op de WEI en SPEELTUIN. 

 Dit kan momenteel niet. Bij mooi en droog weer wel en wordt dit zeker terug 

gedaan. 

 Meer dagen MUZIEK op de middag! 

 

b) Hartenkiem 

- De leerlingen willen dit graag open. Er is nood aan. 

- Op vrijdag 27 november 2020 wordt de HARTENKIEM weer voorgesteld. 

De afspraken worden opgefrist + elke klas krijgt een oorkonde met deze 

afspraken. Iedereen ondertekent voor akkoord. 

 Maandag 30 november 2020: HARTENKIEM open! 

 

c) CORONA  

- Afspraken rond Corona en de school verduidelijken. Sommigen weten het 

niet meer, sommigen zijn een beetje bang en hebben vragen. 

 Pictogrammen worden omhoog gehangen. 

 Werkgroep speelplaats voegt deze prenten toe aan de Powerpoint met de 

speelplaatsafspraken. Zo zijn alle leerlingen op de hoogte. 

 Een blad: HANDEN WASSEN aan de poort + aan het fietsenrek.  

 

- CO2 meter. 

Elke school heeft een CO2 meter ontvangen. De leden van de Kiemraad 

krijgen de verantwoordelijkheid om op geregelde basis rond te gaan met 

de meter. Om te meten/kijken of de klas wel genoeg verlucht is. 

Ze noteren en houden deze gegevens bij in een document. 

 

d) KERST in de KIEM 

- 1 dag kerstfeest vóór de vakantie zonder les. 

Wat kunnen we doen? 

GEEN gezamenlijk moment maar wel in de klas. 

*kerstman laten komen + foto per klas met kerstman (website) 



*klas versieren  

*speelplaats versieren 

*gang versieren 

*muziek op de ochtend van het feest + andere momenten 

*iedereen in kerstkledij of feestkledij 

*kerst knutselen 

*kerstboom zetten (hele grote) 

* per klas een activiteit en dit filmen. Filmpje maken in de klas i.v.m. kerst en 

deze doorgeven aan andere klassen om te bekijken.  

(kerstverhaal naspelen, een lied, een gedicht, poppenkast, toneel, een dans, 

iets grappigs, een bezinningsmoment, …)  

*lekker eten in de klas 

*spelletjes  

 

7. Agendapunten volgende vergadering: maandag 11 januari 2020. 

 Kort bespreken in de klas + noteren op A3 blad. 

 

8. TO DO: 

Leden Kiemraad: 

• Dit verslag voorlezen aan de klas.  

• Vragen aan de leerkracht om de Powerpoint te tonen met afspraken 

speelplaats + Corona. 

• Kijken naar filmpje HARTENKIEM op vrijdag 27 november 2020 + 

weerbaarheidstraining van RODE NEUZEN. 

• Alle Kiemraadleden plannen met hun leerkracht een klassikaal kringmoment 

om de volgende agendapunten voor te bereiden (januari 2021) 

• A3 blad met kernwoorden (januari 2021) 

  Begeleiders Kiemraad: 

• Nemen verslag + vragen mee naar personeelsvergadering 24/11/2020. 

+ bespreken met werkgroep speelplaats 

+ kerstdag in de Kiem bespreken + organiseren.(Coronaproof) 

 

 


