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WAAROM EEN KINDERRAAD? 

o De leden (kinderen) leren zo beter om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen 
voor hun rechten/belangen en uiten wat er in hun omgaat. 

o De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te 
luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar 

o Als aanvulling op de ideeën die het team lanceert hebben de kinderen vaak een frisse en originele 
kijk op zaken. 

o Kinderen leren, door mee te doen in een raad, dat ze iets in hun directe omgeving kunnen 
veranderen. 

o De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp. Ze 
leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, samen te 
werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc. 

o Een kinderraad voldoet o.i. aan de doelstelling van ‘actief burgerschap’ 

BEMENSING 

De kinderraad bestaat vooralsnog uit 8 kinderen uit de bovenbouw (uit elk van de groepen 5, 6, 7, en 
8: 2 kinderen). De kinderen, die in groep 7 in de kinderraad zitten blijven het jaar daarna ook in de 
kinderraad om de continuïteit te waarborgen. 

PROCEDURE 

Wanneer Wat 
Schoolweek 3 De leden van de vorige kinderraad  bereiden zich voor op een informatieronde 

en geven in overleg met de leerkracht in de groepen 5, 6 en 7 informatie over 
de kinderraad.  

Schoolweek 3 Kinderen uit de groepen 5, 6 en 7 kunnen zich kandidaat stellen voor de 
kinderraad 

Schoolweek 4 Kandidaten bedenken een campagneplan en leggen dit ter beoordeling voor 
aan hun leerkracht en voeren vervolgens campagne 
Op vrijdagochtend zijn er in de groepen 5, 6 en 7 verkiezingen 
Op vrijdagmiddag presenteren de gekozen kandidaten zich aan de bovenbouw 

Schoolweek 5 Eerst vergadering nieuwe kinderraad 

HOE FUNCTIONEERT DE RAAD? 

o Tijdens de eerste vergadering worden vergadertechnieken geoefend. 
o De kinderraad heeft een voorzitter en een secretaris, die beiden in groep 8 zitten. 
o De kinderraad vergadert gedurende het schooljaar viermaal per schooljaar, maximaal een uur, 

onder schooltijd. 
o De kinderraad is een volwaardige gesprekspartner voor de directeur van de school. 
o Elke maand voor een vergadering verzamelt de kinderraad de ideeën uit de ideeënbus  en schift 

daaruit de belangrijkste/ leukste ideeën of opmerkingen. 
o Voorafgaan aan de vergadering wordt van de leden verwacht dat ze voorwerk in de klas 

verrichten. Dit om te peilen of er recente zaken spelen in de klas. 
o Ze kunnen ook op school aangesproken worden in hun functie en maken daaruit voortkomend 

een aantekening voor de volgende vergadering. De ideeën/ opmerkingen worden besproken. 
o Er worden afspraken gemaakt en er wordt een verslag van de vergadering gemaakt. Op deze 

wijze kan de kinderraad het schoolteam, de directeur, de ouders en medezeggenschapsraad 
gevraagd en ongevraagd advies geven.  

o De voorstellen, die de kinderraad doen, vormen een terugkerend agendapunt van het 
teamoverleg. De voorstellen zullen over het algemeen gaan over voorzieningen binnen de school, 
(toiletten, fietsenstalling, gezellig maken van de school, schoolplein etc,) waarbij de oplossing 
natuurlijk ook financieel haalbaar moet zijn. 

o Alle punten op de agenda worden afgewerkt. 



o Iedereen komt aan het woord komt en er wordt goed geluisterd naar elkaar. 
o Onderwerpen en oplossingen moeten ook uitvoerbaar kunnen zijn. 
o Iedereen wordt hier op school gerespecteerd. 
o Er kunnen ook stukken door het team of de MR ingevoerd worden. 
o Over personen wordt in de kinderraad niet gesproken 
o De kinderraad kan activiteiten organiseren, bijv. voor de gezelligheid, een goed doel of om geld 

op te halen voor de school. 
o De raad kan ook met oplossingen aankomen rond thema’s die op dat moment spelen. Zoals 

bijvoorbeeld pestgedrag, de overblijf, het douchen na de gymles, het trakteren bij een verjaardag, 
etc.  

o De raad kan meedenken over regels binnen de school zoals het geven van  beloningen en 
straffen, het gebruik van de computers, het maken van een enquête over bijv. een leerling 
tevredenheids onderzoek, de dieren weide of schooltuin, etc.  

o Er is een speciale ‘kinderraadmuur’ waarop mededelingen of oproepen kunnen worden gedaan. 
Bovenaan hangt een foto van de kinderen uit de raad, zodat ze goed herkenbaar zijn voor 
Iedereen. De notulen van de laatste vergadering hangen eveneens op de muur, zodat ze voor 
iedereen te bekijken zijn. 

o Nieuws van de kinderraad wordt steeds vers aangevoerd op de website van de school. 

FORMAT AGENDA 

1. Opening door de voorzitter  
2. Notulen van de vorige vergadering 

3. Rondvraag Wie een vraag voor de rondvraag heeft, geeft nu vast het onderwerp op. 
4. Ingekomen post   

5. Mededelingen 

6. Agenda 

 6.1  

 6.2  

 6.3  

 6.4  

 6.5 Wat vond je van de vergadering 

7. Rondvraag 
8. Sluiting, volgende kinderraad op  

 


