VERSLAG LEERLINGENRAAD 21/02/2013
Aanwezig: Kirsten, Robbe, Nico, Axel, Nina, Thibeau, Vic, Hannah,
juf Ingrid, juf Sarah, juf Marlies en meester Geert
1) Opfrissen + goedkeuring vorig verslag
2) Schoolfeest
Er zal dit jaar gewerkt worden rond het thema van Mosmobi, namelijk
de combinatie tussen milieuvriendelijkheid en verkeersveiligheid.
Aangebrachte ideeën:
- gezonde kraampjes waar o.a. watermeloen, fruitbrochetten,
groenteblokjes, smos, e.d. verkocht worden.
- flashmob o.l.v. juf Marlies met de gehele LS
- giga fietspuzzel
- ‘recycleerwerpen’ : alles in de juiste (versierde) vuilnisbak gooien.
- fietsstuntjes
Er zullen enkele kinderen aangesproken worden zoals Wolf (6A)
en Elias (oud-leerling)
3) De Twijg got talent (29/03/2013)
Het vierde leerjaar gaat volgende zaken in orde brengen tegen
begin maart:
- reclameaffiche + briefje ouders (4B)
- reuzeninschrijvingsformulier + volgorde bepalen van de
nummertjes (4A)
We zoeken nog presentatoren en een dj (5A en/of 6A)
Kan het wat ingekleed worden met o.a. een podium en lichten?
Dit wordt in de klassen gevraagd.
De kinderen zouden graag een jury hebben maar de leerkrachten
vrezen dat het dan te lang gaat duren.
Indien er niet veel deelnemers zijn, zal er een jury zijn, anders niet.
Alle deelnemers krijgen een prijsje.
4) Mosmobi
In deze barre wintertijd blijven de buitendeuren nog te vaak open
staan. Ook worden de lichten niet altijd uitgedaan na het
toiletbezoek.
Er slingeren ook nog veel papiertjes en allerlei vuilnis rond.

We vinden dat dit nog steeds voor verbetering vatbaar is.
Daardoor is er voorgesteld om een extra klastaakje te voorzien:
de ‘mosser’. De mossers van de week gaan een opvallend
hesje dragen zodat ze goed herkenbaar zijn.
Zij gaan de kinderen op deze zaken attent maken tijdens de speeltijd
en in de gangen.
Dit komt in de plaats van de Mosmobipol.
5) Varia
- Stilte in de refter
De ‘5 minuten stilte’-regel blijft behouden.
Zo kunnen we toch even rustig eten.
We gaan hem direct laten ingaan als iedereen binnen is.
Bij de kleintjes wordt er dan voorgelezen.
- De stilte in de rij wordt als positief ervaren.
Iedereen is rustiger en dat is veel aangenamer.
We gaan dit zeker behouden.
- Boekentassenregeling
’s Morgens worden ze op de volgende plaatsen gezet:
1 – 2 – 3 op de bankjes tegen de muur
4 - 5 – 6 tegen de muur van de refter, te vertrekken aan de Kido
- We hopen tegen het derde trimester een muziekbox te hebben
op de speelplaats. Dan kan er gedanst worden!
Ook worden de extra speeltuigen eerstdaags besteld.
- Het zesde gaat een stevigere sportideeënbus maken.
- Wanneer komen de minigoaltjes?
Daar wachten we al zo lang op.
- Er wordt gevraagd om de speelplaatsafspraken terug op te frissen.
De regels op verkeersborden zetten, lijkt ons een leuk idee.

Verslag: meester Geert

