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Leerlingenraad 24 maart 2011 

Aanwezig :  Yasmien, Maarten, Charlotte, Gaetan, Hannah en Niels 

  Juf Ingrid, meester Geert, juf Marlies en juf Sarah 
 

1. Wat gaan we doen met de € 300 die we cadeau hebb en gekregen van de 
ouderraad? 

Als we het geld verdelen per klas, krijgt iedere klas maar een € 15 en dat is niet de 
moeite. Er wordt dus beslist dat we het geld gaan gebruiken voor iets op de 
speelplaats zodat iedereen er iets aan heeft. 

Ideeën :  Schommel - glijbaan – touwenparcour - klimmuur 

  Een mini-onderneming: truien verkopen met logo van de school 

Workshop organiseren (cfr. Breakdance 2 jaar geleden) 

Een buis om in te kruipen 

Een scorebord op het sportveld (wordt een mededeling op de nieuwsbrief) 

Soep tijdens de middag (dit idee wordt doorgespeeld naar de ouderraad) 

Een schoolmascotte 

Nieuwe paddenstoel(len) op het sportveld 

 

Besluit :   we gaan proberen een scorebord te laten maken voor op het sportveld 
  en kijken ook eens uit naar de mogelijkheden voor een buis. 

 

2. Evaluatie van het ‘patattenhuis’ 

Het patattenhuis werkt niet om ruzies op te lossen. De kinderen voelen zich 
geviseerd als ze hierin zitten, ze worden er constant gestoord en het wordt dikwijls 
om de verkeerde redenen gebruikt. 
De plaats van het huisje is ook niet ideaal, het zou ergens rustiger moeten staan. 

Andere mogelijkheden : opbergruimte voor speelgoed 

    lees- en tekenhoekje (eventueel met beurtrol) 

    speelhuisje in de speeltuin 

Leerkrachten bespreken de mogelijkheden verder op een vergadering. 
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3. Ideeën voor het schoolfeest op 28 mei  (thema: r eis rond de wereld) 

− ‘Ezeltje prikje’  

− Eten per land serveren bv. croissants – hamburgers – friet – rijst - … 

− Lkrn verkleden zich als een inwoner van een land 

− Spel per land/ werelddeel 

− Spel met reuze wereldbal 

− Reis rond de wereld (parcour) 

− Twister op een wereldkaart 

− ‘spring de wereld rond’ 

− Schminken : vlaggen , als inwoner, … 

− Tussen de optredens door een quiz organiseren over de landen waarbij de 
ouders de antwoorden noteren. Nadien een winnaar trekken. 

 

4. Opvolging verslag uitbrengen bij de lagere klass en. 

Vorige keer is dit misgelopen. Het is de bedoeling dat de lln. uit de lln. raad verslag 
gaan uitbrengen bij de lagere klassen. De klasleerkracht is hier eindverantwoordelijke 
en zorgt ervoor dat de lln. hier tijd voor krijgen. 

6de leerjaar → 3de leerjaar 

5de leerjaar → 2de leerjaar 

4de leerjaar → 1ste leerjaar 

 

5. Variaronde 
 

• De lln. vragen om meer variatie bij de drankkeuze. De school gaat hiermee 
niet akkoord, wij promoten een gezonde levensstijl en hebben bewust voor 
deze drankkeuze gekozen. 
 

• Basketringen uit elkaar zetten : gebeurt volgende week 
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• Vraag naar muziek in de refter. Dit wordt met Rosita besproken. 
 

• Idee : trofee voor de stilste rij 
 

• De stoep aan het fietsenrek achteraan zou verlaagd moeten worden. Juf 
Sarah zoekt naar mogelijke opties. 
 

• Toiletten moeten doorgespoeld worden na een toiletbezoek en dienen niet om 
te spelen! 
 

• Kunnen we plastieken flessendopjes verzamelen ten voordele van een project 
voor blindengeleide honden. De papa van Fine (4de) komt hier extra uitleg over 
geven. 
 

• Kinderen vragen of de vlag van de school meer omhoog kan gehangen 
worden. 
 

• Dit jaar wordt er een foto getrokken waar heel de school opstaat. 
 

• Ballen mogen enkel van het dak gehaald worden mits toestemming en onder 
het begeleidend oog van een leerkracht. 
 

• Dag op wieltjes (alles behalve de fiets)  : vrijdag 8 april 

: maandag 2 mei (ipv zwemmen) 

: vrijdag 20 mei 

    (kleuters mogen wel hun fiets meebrengen) 

• Er is vraag naar een voetbaltornooi, dit wordt bekeken met de leerkrachten. 

 

 

 

 

verslag : juf Marlies 


