
KIEMRAAD verslag 3     Datum: 08/03/2021 

Aanwezig:  

Sien / Senne DW (6de LJ) – Simen / Zoë  (5de LJ) – Lars/ Joren (4de LJ) – Vic / Jutta (3de LJ) 

Begeleiding: juf Emma/juf Kelly  

Verslaggever: Jutta / Gespreksleider: Simen 

 

1.   Meldingen vorig verslag? 

2. Rondvraag nieuwe ideeën (A3 bladen) 

3. Bezorgdheden 

4. Agendapunten volgende vergadering 

5. To do 

 

1. Meldingen vorig verslag?  

• OK 

2. Rondvraag nieuwe ideeën + hoe pakken we dit aan?  

Elke klas kreeg een A3-blad dat gedurende een tijdje in de klas omhoog hing.  De 

leerlingen en leerkrachten konden hierop ideeën of bemerkingen noteren die dan 

besproken worden tijdens de Kiemraad van 8 maart 2021. 

• 1ste leerjaar: de grasmat vergroten, minder ruzies, fijn spelen, lief zijn 

 Nieuw spelmateriaal komt in de toekomst 

 Toch opteren voor een vriendschapsbank + hinkelpad (hulpmiddel om 

ruzies op te lossen) 

• 2de leerjaar: veel ruzies op de speelplaats, meer groen, plantjes 

 Binnenkort krijgen de bloembakken terug bloemen en planten 

 Vriendschapsbank  

 Begeleiden van ruzie in de klas? 

 Geen oudere broers of zussen / neven of nichten gaan halen tijdens 

ruzie.  Probeer het zelf op te lossen onder leeftijdsgenoten of met de 

leerkracht op de speelplaats of in de klas. 

• 3de leerjaar 

 Oplossing/duidelijkheid over jas aan of uit op de speelplaats = 

werkgroep speelplaats! 

 Bedankingskaartjes maken voor gezinnen die koeken hebben gekocht 

 Beurtrol om de schoolomgeving mooi/netter te maken 

Mss met “Mooimakers”.  Volgend schooljaar.  Vaste momenten koppelen 

aan een klas.  1 x per maand een klas.  Knijpers vragen aan organisatie. 

AGENDAPUNTEN 



 Meer bloemen en groen = komt in orde 

• 4de leerjaar: nieuwe blokken, leeshoek op de speelplaats, … 

 Nieuwe blokken komen er niet, maar wel ander leuk materiaal 

 Leeshoek is niet echt mogelijk.  Na de paasvakantie mogen we bij mooi 

weer op de wei spelen + speeltuin.  Dan mogen er ook picknickdekentjes 

+ boeken meegebracht worden om te lezen onder bv. een boom. 

• 5de leerjaar  

 Goalen staan niet goed => deze worden terug in de lengte gezet + 

verankerd + zone afgebakend 

 !!! Ook een zone voor “Schipper mag ik overvaren” in de lengte naast 

het voetbalveldje. 

 Extra kapstokken.  Jassen belanden op de grond + iedereen trapt op 

de jassen.  => Rolkapstokken buiten zetten. 

 Kiwiballen zijn goede ballen. 

• 6de leerjaar 

 Graag meer uitstappen => hopelijk kan dit binnenkort 

 1 dag voor fidget toys! => komt in orde 

 Meer muziek + andere muzieklijst.  Meer afwisselen van liedjes. 

 Fietsenstalling = te veel fietsen 

 

3. Bezorgdheden 

• HARTENKIEM: 

Dit loopt niet zoals het moet.  Veel stuk, het plekje wordt niet gebruikt 

waarvoor het dient.  Dit liep vorig schooljaar beter. 

 We SLUITEN de Hartenkiem even.  Tijd om te evalueren en aan te passen. 

• CO2-meter  

 Dit loopt goed.  Sommigen vergeten het maar gaan dit nu goed doen. 

 De gemeten waarden zijn goed.  De leerkrachten en leerlingen doen hun best 

om de ruimtes goed te verluchten. 

• Blokken in de nabewaking: iedereen mag er mee spelen 

• De bladen die aan de boom hangen om het “vechten” te ontmoedigen, zijn 

stuk.  Kunnen de lln. van het 3de leerjaar dit nog eens tekenen?  Dan maken we 

meerdere afdrukken als reserve. 

 

4. Agendapunten volgende vergadering: 

Andere werkvorm dan A3- blad.  Ideeënbus. 

 

6. TO DO: 

Leden Kiemraad: 



• Dit verslag voorlezen aan de klas.  Vraag een momentje aan je juf/meester.  

• Vic zoekt afbeelding voor kaartje om in te kleuren door lln.  Bedanking 

aankoop koeken.  Vic mailt dit naar juf Kelly. 

• Een ideeënbus voorzien voor je klas.  Schoendoos met gleufje + papiertjes. 

• 3de leerjaar maakt nogmaals mooie tekening voor groene mat.  

• Zoë (5de LJ) maakt een invulblad voor de liedjeslijst. 

• Vanaf maandag 15 maart 2021: FIDGET-spullen mogen ALLE dagen mee naar 

school gebracht worden.  Eigen verantwoordelijkheid van de leerling. 

(voorzien van naam + alles in een zakje of doosje) BRIEFJE volgt. 

 

Begeleiders Kiemraad: 

• Maken van verslag + doormailen naar collega’s, aan kiemraadleden bezorgen + 

op de website 

• HARTENKIEM evalueren + aanpassingen doorvoeren + heropening met 

afspraken 

• Vriendenbankje 

• Goalen + “Schipper mag ik overvaren” (organisatie) 

• Wat mag op de speelplaats?  AFSPRAKEN omhoog hangen (PPT) aan de 

kleuterklasramen + briefje naar ouders/lln. i.v.m. wat en wanneer 

(Pokémonkaarten, fidget, …) 

• Speelschema opstellen voor nà de paasvakantie met verschillende speelzones 

+ materiaal van de school + materiaal van thuis 

 

VOLGENDE KIEMRAAD: maandag 3 mei 2021 


