KNDRRD!!
LAAT JE STEM HOREN!
Welkom bij de Kinderraad!

WERKBOEK
KINDERRAADSVERGADERING
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WAT IS DE KINDERRAADSVERGADERING?
Zit je in groep 7 of 8 en heb je een goed idee om je school of wijk te verbeteren? Doe
dan mee met de Kinderraadsvergadering. De gemeente Utrecht, maar ook de school
en alle mensen in de wijk vinden het belangrijk om jouw stem te horen. Ook willen
we graag zien en horen dat je er bent en meedoet.
Doe je mee? Laat je stem horen!
Tijdens een debat onder leiding van de
burgemeester in het Stadhuis van Utrecht worden alle plannen gepresenteerd.
Hoe ga je te werk?

Stap 1: Ga met een aantal kinderen nadenken over wat volgens jullie nodig is voor een
Vreedzame, betere of mooiere wijk. Schrijf je ideeën op. Voordat je het plan gaat opstellen kun je ook nog even contact opnemen met jouw wijkbureau. Wil je weten wie in jouw
buurt de sociaal makelaar is, die je bij het proces van de kinderraadsvergadering kan
begeleiden? Kijk dan op www.kinderraadutrecht.nl en http://www.utrecht.nl/welzijn/
vernieuwend-welzijn/betrokken-organisaties.
Stap 2: Samen met jouw begeleider kiezen jullie één of meerdere plannen die jullie het
beste vinden. Hiervan maken jullie een kindermanifest.
Stap 3: Stel je plan voor aan andere scholen in jouw wijk.

Stap 4: Ga je plan uitwerken. Wat is het doel? Wie werken er allemaal aan mee? Heb je
er geld voor nodig en waar haal je dit geld vandaan? Samen bepalen jullie welke plannen
mee mogen doen aan de vergadering met de burgemeester.
Stap 5: De Kinderraadsvergadering onder leiding van de burgemeester regel je zelf. Kijk
op www.kinderraadutrecht.nl hoe je dit kunt doen.
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WAT IS EEN VREEDZAME SCHOOL?
Veel basisscholen in Nederland werken met het programma vreedzame
school. Zit jij op een vreedzame school? Dan kun je over veel dingen meedenken en
krijg je veel verantwoordelijkheden. Je gaat op een positieve en zorgzame manier
met je schoolgenoten om. Als er een conflict is, kijk je met elkaar hoe jullie dit
kunnen oplossen. Dit kun je goed gebruiken bij het bedenken van je plan voor de
kinderraadsvergadering. Utrecht heeft ook vreedzame wijken. Ook in de wijk willen
we vreedzaam met elkaar omgaan.
Meer weten?
www.vreedzaam.nl

KINDERRONDLEIDING STDHS
De burgemeester en wethouders zijn vaak te vinden in het Stadhuis van Utrecht.
Een eeuwenoud gebouw midden in de stad. Het Stadhuis is niet zomaar een gebouw.
Van buiten lijkt het groot en statig vanwege zijn hoge en dikke gevel. Maar in
werkelijkheid zijn het allemaal oude woonhuizen die op een heel bijzondere manier aan
elkaar vast zitten. Voor je het weet verdwaal je in een wirwar van huiskamers, statige
trappenhuizen en kleine zolderkamertjes.
Wil jij meer weten over het werk van de stadsbestuurders en het merkwaardige gebouw
waarin zij werken? Dat kan! Vraag je juf of meester om jouw klas aan te melden voor een
rondleiding over architectuur en democratie in het Stadhuis. We bezoeken de mooiste
kamers van het stadhuis, van raadszaal tot trouwzaal, en misschien nemen we zelfs een
kijk je in de werkkamer van de burgemeester.
De rondleidingen kosten € 69,75 euro per uur per gids. De rondleiding duurt een uur.
Aanmelden kan doe je via Architectuurcentrum Aorta: aorta@aorta.nu, www.aorta.nu of
030 - 232 16 86

KINDERMANIFEST
Heb jij met je schoolgenoten bedacht hoe jullie vreedzame school en/of wijk
er uit ziet en hoe iedereen met elkaar omgaat? Dan staat dit omschreven in een
kindermanifest. Hierin kunnen zaken staan zoals: wij helpen en zorgen voor elkaar, wij
geven het goede voorbeeld en zijn tolerant en vriendelijk tegen elkaar.
Welke afspraken hebben jullie gemaakt in het kindermanifest?
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HANDIGE ADRESSEN
Op deze pagina kun je de gegevens vinden van het wijkbureau of wijkservicecentrum
van de gemeente in jouw wijk. Zij weten precies wat er allemaal gebeurt in jouw wijk.
Als je een rondleiding wilt in het Stadhuis met jouw klas, dan kan jouw juf of meester
contact opnemen met organisatie Aorta.
Alle informatie over de kinderraad
www.kinderraadutrecht.nl

De adressen van de sociaal makelaars in jouw wijk
http://www.utrecht.nl/welzijn/vernieuwend-welzijn/betrokken-organisaties
Aorta
Rondleiding Stadhuis
www.aorta.nu
aorta@aorta.nu
Wijkbureau’s in Utrecht
http://www.utrecht.nl/wijken-en-participatie/wijkbureaus-en-servicecentra

ADRESSEN
Bij jouw plan zijn vast ook mensen uit de wijk betrokken. Hieronder kun je makkelijk
adresgegevens opschrijven, zodat je ze altijd kunt bellen of e-mailen.
Naam

Waarvan
Adres

E-mailadres

Telefoonnummer
Naam

Waarvan
Adres

E-mailadres

Telefoonnummer
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E-mailadres
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WIE WERKEN MEE AAN HET PLAN?
Het plan maak je met een groepje. Schrijf hieronder op wie er aan het plan meewerken
en hoe je ze kunt bereiken.
Telefoonnummer
E-mailadres
Naam
School
Groep
Telefoonnummer
E-mailadres
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Naam
School
Groep
Telefoonnummer
E-mailadres

Telefoonnummer
E-mailadres
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School
Groep
Telefoonnummer
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AGENDA
De kinderraadsvergadering is altijd in mei.
Hieronder kun je de afspraken opschrijven die met jouw plan te maken hebben.

AFSPRAAK
Met wie heb ik een afspraak?

Waar gaat de afspraak over?

Wanneer is de afspraak?

Van hoe laat tot hoe laat?

Waar is de afspraak?
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OMSCHRIJVING PLAN
Hieronder heb je ruimte om op te schrijven hoe het plan of idee eruit komt te zien.
Denk hierbij aan waar het plan of idee komt, waarom het daar komt, wie van school of
uit de wijk allemaal hebben meegedacht over dit plan.
1
2
3
4
5
6
7
8

Wat is het plan en waarom heb je dit bedacht?
Waar komt het idee/plan?
Waarom komt het juist daar?
Wanneer moet het klaar zijn?
wie hebben er allemaal meegedacht over het plan van de school en uit de wijk?
Zijn er nog anderen die zouden willen meedenken of doen?
wat kost het plan of wat heb je nog meer nodig om het plan/idee uit te voeren?
wat ga jij zèlf doen in dit plan?
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SCHETSRUIMTE
Heb je al een idee hoe je plan/idee er uit moet komen te zien, dan kun je dat
hieronder tekenen. Laat je fantasie de vrije loop, gebruik kleur of maak meerdere schetsen.
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WIE DOET WAT?
Bij het maken en uitvoeren van een plan of idee komt veel kijken. Wil je makkelijk bijhouden wat er moet gebeuren? Wie dat moet doen? Dan kun je het schema hieronder
gebruiken.
Wat moet er gebeuren?
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Wie gaat dat doen?

Wanneer moet het af?

Gedaan?
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WAT KOST HET?
Om goed in de gaten te houden wat jouw plan/idee kost is het goed om een begroting
bij te houden. In een begroting staan alle bedragen die je hebt om jouw plan/idee te
kunnen uitvoeren. Er zijn natuurlijk ook plannen die geen geld kosten.

Wat kost het?

Waarvoor is het geld nodig?

TOTAAL
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VERSLAG
Datum bijeenkomst:

Wie waren er aanwezig:
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MOBIEL EXPOSITIE
Je kunt de mobiele expositie gebruiken om je plannen te laten zien. Het is een bakfiets
waarop je een tentoonstelling kunt maken. Kijk op www.kinderraadutrecht.nl om de
mobiele expositie voor jouw wijk te gebruiken.

Laat je stem horen!

