VERSLAG LEERLINGENRAAD 22/09/2011
Aanwezig: Mart, Brent, Eva, Siebe, Karijn, Ward, juf Marlies, juf Ingrid,
meester Geert en juf Sarah
Agendapunten:
1) Rijen en belsignaal
- Bij het eerste belsignaal moet er gestopt worden met spelen.
Iedereen gaat direct naar de rij.
- Bij het tweede belsignaal moet iedereen in de rij staan en stil zijn.
Een derde maal bellen zou overbodig moeten zijn.
- Er wordt voorgesteld dat het eerste en tweede leerjaar langs de kleuteringang zouden binnengaan.
2) Basketbalpalen
- Er wordt nogmaals gevraagd om de basketbalpalen uit elkaar te zetten.
- Basketten mag alleen als de kleuters niet op de speelplaats zijn (nl. de
speeltijden van de lagere school en ’s middags tot half 1).
- Er werden ook nieuwe basketpalen aangekocht. Het zou tof zijn als die
zouden komen van het “ene naar het andere gootje” en niet op het
dambord.
3) Scorebord
Deze worden normaal gezien geplaatst tegen 15 oktober: eentje op het
dambord en twee op het sportveld.
Ook worden er netten gehangen aan de eerste 2 goalen.
4) Circus Piccolini
De ideeënronde heeft nog niets opgebracht.
We wachten nog op originele en toffe voorstellen!
5) Speciale schooldagen
- Dag-op-wieltjes (vrijdag 14 oktober)
- Gekke-harendag (vrijdag 28 oktober)
- Gezelschapsspelletjesdag (nog te bepalen in winter)
- Sport(ieve) dag (nog te bepalen in voorjaar)
Die dag zou bestaan uit talrijke balsporten waaronder tennis maar ook uit
jiu-jitsu.
6) Varia
- De werkgroep Verbondenheid heeft ook dit jaar € 300 ter beschikking gesteld
aan o.a. de verfraaiing van de speelplaats.
De kinderen dromen al luidop van: paddenstoelen, een “gekke kronkelbank”,
kleine goaltjes voor het dambord, “aanhangpalen”, paaltjes voor haasje over,…
We mogen de kleuters echter ook niet vergeten want vorig jaar hebben we de
scoreborden al gekregen! Afwachten dus.

- Soep in de winter? We zijn er in principe niet tegen maar de kans dat dit er snel
gaat komen is nog maar de vraag door de ingewikkelde wetgeving met zijn 101
regeltjes.
- Kalklijnen op het sportveld.
Over de haalbaarheid hebben we grote twijfels.
Siebe gaat het wel eens vragen aan zijn papa.
- Ballen voor iedere klas. Dit gaan we op ons verlanglijstje aan de sint zetten.
- Bolsters op het sportveld
We zoeken vrijwilligers om het opkuisen ervan. Welke klas wil dit doen?
Juf Sarah zorgt voor aangepast werkgerief en handschoenen.
- Voetbaltornooi
Kan dit nog eens georganiseerd worden?
Het zal aan meester Guy gevraagd worden.
- Patattenhuis
De werkgroep Verbondenheid heeft beslist om de functie ervan te behouden
ook al wordt het weinig gebruikt. Het zal dus geen leeshoek worden.
- Zandbak
De kinderen van de lagere school willen er ook eens graag in spelen.
Dit kan bijvoorbeeld onder het vrij uurtje onder toezicht van de juf of meester.
- Toiletten op de eerste verdieping
Lichten uitdoen na WC-bezoek!
We zijn een Mos-school en gaan zuinig om met energie.
- Knikkerputjes
De knikkerputjes moeten uitgekuist worden. Ze zitten helemaal onder de smurrie.
Zal aan de klusjesman gevraagd worden of opgelost worden tijdens klusjesdag.
- Samenspeelnamiddag
Wegens groot succes graag nog eens zo’n namiddag!
Er wordt er ééntje voorzien tijdens de anti-pestweek (13 tot 17 februari).
- Uitbrengen verslag Leerlingenraad aan de lagere klassen + ideeën
Het zesde wordt verantwoordelijk voor het derde, het vijfde voor het tweede
en de kinderen van het vierde voor het eerste leerjaar.

We hebben serieus gewerkt tijdens deze vergadering.
Dit kan je wel zien aan dit verslag.
Proficiat aan alle leden!
Verslag: Meester Geert

