De Kinderraad
Wat is een kinderraad?
De Kinderen van de Deken Wehmeijer
school zouden allemaal wel iets kunnen
zeggen over wat ze van de school vinden.
Wat vind jij? Zijn er dingen die moeten
veranderen? Weet jij hoe iets beter kan?
Je kan deze dingen natuurlijk tegen je
vader of moeder zeggen. Of bespreken
met je meester of juf van school.
Je kan het ook vertellen aan de kinderraad!
Want als het gaat om dingen die voor meer
kinderen belangrijk zijn, dan probeert de
kinderraad daar iets mee te doen.

vragen van de kinderen en probeert daar
iets mee te doen.
En dan?
De kinderen die in de kinderraad zitten
zorgen er natuurlijk voor dat ze goed
weten wat de andere kinderen van de
ideeën vinden. Als veel kinderen het er
mee eens zijn dan gaan we kijken of we die
ideeën kunnen uitvoeren. De kinderraad
gaat dan met leerkrachten en ouders
praten om te kijken of ze die dingen
kunnen veranderen of verbeteren. Soms
lukt dat en soms lukt dat niet.
Bijvoorbeeld: Er is geen geld of het idee is
niet veilig.
Wie zitten er in de kinderraad?

“Ik zou graag mijn groep aan mijn familie
en vrienden willen laten zien, kan daar
niets voor georganiseerd worden?”

Het is moeilijk om met alle kinderen
tegelijk over die ideeën te praten. Daarom
zitten er in de kinderraad
vertegenwoordigers. De
vertegenwoordigers zijn kinderen die
praten namens de kinderen van de
verschillende groepen. De kinderen die in
de kinderraad zitten praten samen met een
begeleider over de ideeën. De begeleider is
meneer John die de kinderraad helpt.

Wat doet de kinderraad?

Heb jij een vraag of idee?

De kinderraad is er voor alle kinderen van
de Deken Wehmeijerschool. Wij denken dat
jullie goede ideeën hebben om onze school
beter, mooier en leuker te maken. De
kinderraad luistert naar de ideeën en

Heb jij een vraag of idee voor de
kinderraad? Of wil je iets weten of
vertellen?

BIJVOORBEELD
Een paar voorbeelden:
“Ik vind onze groepsruimte zo ongezellig,
kunnen er geen leuke schilderijtjes komen
voor aan de muur?”

Schrijf je vraag of idee op de achterkant
van deze folder. Knip de flap los en stop
hem in de ideeënbus van de kinderraad.
Je vind de brievenbus in de gang bij de
klassen.

