
Wat is een kinderraad/schoolraad? 
 
De kinderraad van freinetschool De Bothoven in Enschede is een vergadering van kinderen die eens 
in de twee weken op een vast tijdstip en steeds in dezelfde ruimte bijeenkomt. 
Aan het begin van elk schooljaar wordt een nieuwe kinderraad geïnstalleerd. Alle groepen, ook die 
van de kleuters, worden door één kind in de raad vertegenwoordigd, verkozen door hun 
klasgenoten. De keus wordt met de leerkracht voorbereid. De kinderraad heeft het hele jaar een 
vaste mentor: één van de leerkrachten.  Als de agenda daarom vraagt, woont  de directeur, een lid 
van de oudercommissie  of een andere betrokkene de vergadering bij. 
De agenda varieert van het gebruik van hal en mediatheek tot cyberpesten, van weeksluiting tot 
schaaktoernooi , maar ook zaken als  de openbare speelruimte rond de school en wordt, behalve 
door de kinderraad zelf, bepaald door onderwerpen uit de groepen, uit het team, de oudercommissie 
en uit de wijk. 
De inbreng  wordt in een groep voorbereid en hun kinderraadslid brengt dit dan in de vergadering 
van de raad in.  De notulen gaan direct mee terug naar de groepen en worden in de eindkring van die 
dag nog besproken. Uít besluiten volgt altijd actie van de kinderen zelf. 
De kinderraad heeft een eigen budget. 
 
 

Wat ik vind van de kinderraad! 
Ik vind de kinderraad erg leuk. 

Het is altijd erg gezellig. 

We krijgen altijd een lekker koekje` 

De thee of ranja vind ik ook erg lekker` 

Ik vind het leuk omdat je over serieuze dingen praat en het 

toch gezellig is. 

Ik vind een uur ook ruim voldoende` 

Voor de kleuters is het soms net iets te lang. 

Ik vind het leuk dat je met de kinderraad veel voor elkaar krijgt 

Er willen veel kinderen in de kinderraad. 

Dus ik ben erg blij dat ik ben uitgekozen. 

Er is een kleine kans dat je in de kinderraad komt. 

Maar als je er bij komt moet je er van genieten` 
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