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Leerlingenraad 16 juni 2011 

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

  Juf Ingrid, meester Geert, juf Marlies en juf Sarah 

 

1. Evaluatie voorbije schooljaar 

Het voorbije schooljaar heeft de leerlingenraad heel wat kunnen verwezenlijken.  

− Organiseren van de wieltjes-dag 

− Verlagen van het voetpad aan de fietsenstalling achteraan 

− Dopjes verzamelen t.v.v. blindgeleide honden 

− Aankopen van scoreborden voor op het sportveld 

− Aankopen van uitneembare basketpalen. 

De aankopen waren niet mogelijk geweest zonder de hulp van de ouderraad, 
hiervoor een welgemeende ‘dank u wel’ ! 

Dit jaar werd er 3 keer een leerlingenraad gehouden. Volgend jaar willen we dit 
opvoeren naar 4 keer :  

− September 

− December 

− Maart / april 

− Juni 
 

2. Varia – ronde (ideeën voor volgend schooljaar) 
 

� Megapionnen aankopen om te kunnen dammen op het dambord (kan worden 
opgeslagen worden in het patattenhuis. 
 

� Dobbelsteen voor het ganzenbord per klas aankopen, zo kan het ganzenbord 
meer gebruikt worden. 
 

� Kalklijnen tekenen op het sportveld : Is er iemand die hier iets vanaf weet / dit wil 
doen op onze school? 
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� De lagere school wil ook meer in de zandbak kunnen spelen. Dit mag altijd tijdens 
het vrije uurtje in de klas mits toestemming van de leerkracht. 
 

� Stipjes voor de rijen verven aangezien de borden niet zo duidelijk zijn om een 
mooie, rechte rij te krijgen. 
 

� Gekke – haren – dag organiseren 
 

� Dag – op – wieltjes 1 keer per maand organiseren. 
In de wintermaanden kan dit vervangen worden door dag-met-gezelschapsspelen 
/ dag-met-volksspelen / dag-met-muziek 
 

� Mag er tijdens de refter muziek afgespeeld worden? 
 

� Tijdens mooi weer terug buiten eten, hierbij moeten we er wel op letten dat de 
glazen flesjes niet vallen / teruggebracht worden. 
 

� Lln. melden dat het poortje van het sportveld terug altijd open staat. 
 

� Lln. vragen of er een extra afdak kan komen aangezien er tijdens regenweer te 
weinig speelruimte is. 
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Verslag : juf Marlies 


