VERSLAG LEERLINGENRAAD 15/12/2011
Aanwezig: Ward, Karijn, Mart, Brent, Siebe, Eva, juf Marlies, juf Ingrid,
meester Geert en juf Sarah

Agendapunten:
1) Overlopen en goedkeuring vorig verslag dd. 22/09/11
2) Flover (fluo-overtrekhesjes)
N.a.v. de vraag van de werkgroep Verkeer werd er gepolst naar de
mening van de lln-raad i.v.m. de eventuele aankoop en gebruik van
flovers.
Dit kwam er uit de bus:
- Het is cooler dan gewone hesjes.
- Het kan alleen gebruikt worden bij een rugzak. Doe je die af, heb
je nog een hesje nodig.
- Ze passen niet of zijn moeilijk te hanteren bij grote boekentassen.
Om het gebruik van de hesjes in het algemeen weer te stimuleren
werd het volgende voorgesteld:
- De klas die bij de (terug ingevoerde) telling het beste scoort na een
gehele week, krijgt als prijs een vrij uurtje.
- Iedereen aanporren om de hesjes nu zeker te dragen. De dagen zijn
nu zeer kort!
Conclusie: We vinden zo’n flovers leuk, maar niet noodzakelijk.
Iedereen heeft thuis wel één of meerdere hesjes liggen.
De kwestie is dus iedereen motiveren om ze te dragen.
3) Scoreborden
- We zijn blij dat deze geplaatst zijn.
- De kinderen moeten er wel meer respect voor hebben.
De bedoeling is dat deze scoreborden een hele tijd mee kunnen
gaan.
- Alle goalen hebben nu netten. Tof!
4) Basketbalpalen
- Ze staan er jammer genoeg nog steeds niet. Er is nochtans zeer
hard gewerkt op de klusjesdag. ’t Is er niet meer van gekomen!
- Ze gaan in het voorjaar geplaatst worden als het terug wat beter
weer is.
5) Circus Piccolini
- Er kwamen heel wat leuke en originele ideeën van de kinderen.
Juf Marlies, die ook in de werkgroep Circus zit, heeft extra goed
opgelet en zal deze voorstellen meenemen.
- Zo waren er een aantal ideetjes die ook al aangeboden worden

door het circus zelf, zijnde:
- jongleren
- bordjes
- flowersticks
- diabolo’s
- evenwichtsoefeningen (op bal, éénwielfiets e.d.)
6) Varia
- Er komt een ‘dansbattle’ op 30/03.
Men kan dus al dansjes inoefenen die vakkundig gaan gejureerd
worden.
- Organiseren van een sporttornooi waar jongens en meisjes
even goed en sterk in zijn zoals:
- trefbal
- badminton
- knotsbal
- springtouw
Meester Guy gaat hier voor aangesproken worden om dit te
organiseren
- Banken onder het afdak zetten gedurende de hele winterperiode.
Het vierde gaat daar voor zorgen en zal ook toezien dat de banken
onder het afdak blijven staan tijdens de wintermaanden.
- Helpen in de refter
Kinderen die in de refter willen helpen, vragen dit aan Rosita.
Zij beslist wie op welke tijdstippen mag helpen.
- Verloren voorwerpen
De lln-raad doet een oproep om zelf goed voor je eigen spullen
te zorgen. Er zijn veel te veel verloren voorwerpen!
Ga geregeld bij de verloren voorwerpen kijken of er niets van jou
tussen hangt.
- Patattenhuis
Er wordt aan het derde leerjaar gevraagd of zij willen zorgen voor het
opruimen van het patattenhuis.
- Warme chocodag
Dit zal gevraagd worden aan de ouderraad.
- Muziek in refter
Dit zal uitgeprobeerd worden.
- Drinken in refter
Blijkbaar zijn er vele kinderen die ’s middags niet drinken omdat er
alleen maar water van de kraan is (Mos-school!) en flesjeswater en
melk.
Toch blijven we van oordeel dat dit een zeer bewuste keuze is
geweest van onze school.
Om het drinken van water te stimuleren, zullen er extra waterbekers
aangekocht worden door juf Sarah.
Het is belangrijk dat je veel water drinkt, ook ’s middags.
- Gezelschapsspelendag (30/01/12)
Het vijfde leerjaar zorgt voor een uitnodiging in navolging van de
toffe flyers voor de gekke-harendag en alles-op-wieltjesdag die door
het zesde gemaakt waren.

- Net aan Kido-muur
Er wordt voorgesteld om een net te spannen aan deze muur om
te vermijden dat er nog ballen vliegen tot in de tuin van de Kido.
- Stilte in de rij
Hier moet (terug) serieus aan gewerkt worden.
We zijn het allemaal eens dat het zo niet verder kan.
Vanaf januari zal er veel harder opgetreden worden.
Niet stil = straf schrijven in refter Time out!
Je ziet dat er ook deze keer weer zeer hard gewerkt en nagedacht is
tijdens onze vergadering.
Knap gedaan van alle deelnemers!

Verslag: Meester Geert

