
VERSLAG LEERLINGENRAAD   06/06/2012 
 
 
Aanwezig: Thibau (4A), Nina (4A), Vic (4B), Hannah (4B), Kirsten (5A), Robbe (5A), 
                  Yentl (6A), Axel (6A), juf Sarah, juf Marlies, juf Ingrid en meester Geert 
 

1) Goedkeuring vorig verslag (21/02/2013) 
 

2) Evaluatie werking leerlingenraad 
 

• We zijn er in geslaagd nieuwe en toffe dingen te organiseren zoals de 
dag op wieltjes, gekke-harendag, De Twijg’s got talent, het Mosmobos, 
Mosmobipol,… 
 

• De kinderen van de lagere klassen waren steeds zeer enthousiast maar 
hadden vaak te creatieve ideeën die moeilijk of niet realiseerbaar 
waren. 
 

• De afgevaardigden vonden het zelf ook plezant om naar de 
leerlingenraad te komen. Er werd goed naar elkaar geluisterd en vele 
ideeën werden er uitgewisseld. Maar de snoepjes werden toch het 
hardst geapprecieerd! 
 

3) Varia 
 

• Iedereen vond het schoolfeest geslaagd. De beloningen waren tof en 
de flash-mob was een groot succes, dankzij de inzet van zovelen. 
Juf Marlies mogen we hier zeker niet vergeten! 
 

• Er zijn op deze laatste bijeenkomst heel veel voorstellen gelanceerd: 
het ene al wat haalbaarder dan het andere.  
Een korte opsomming: 

1. Schoolkrant 
We vrezen echter dat dit moeilijke en tijdrovende project 
na enkele krantjes een stille dood zal sterven. We 
spreken uit ervaring. 

2. Glijbaan op de speelplaats aan de trappen 
Dit zou wel heel leuk zijn maar we vrezen voor de 
veiligheid én… de laatste jaren is er al veel gerealiseerd 
en geïnvesteerd. Er zijn al heel wat centjes ingekropen. 
Onze speelplaats moet zeker niet onderdoen voor andere 
scholen, integendeel! 

3. WK voetbal 
Als België speelt (en hopelijk is dat zo), gaan we (indien 
mogelijk) op het grote scherm in de refter kijken en 
supporteren. 

4. Voetbaltoernooi 
Door velen wordt er bij meester Guy op aangedrongen om 



nog eens zo’n toernooi te organiseren. 
Hou je ideeënsportbus in het oog! 

5. Een voetbalvrij-deel-van-het-sportveld 
Vele kinderen zouden ook graag op het sportveld willen 
spelen op een deel waar niet gevoetbald mag worden. 
Dit moet nog verder bekeken worden. 

6. Volleybalnet op speelplaats 
Is dit nog mogelijk op onze speelplaats? Vroeger hing dit 
er tijdens de lentemaanden. Ook dit wordt voorgelegd aan 
meester Guy. 

7. Afscheidsfuif einde schooljaar 
Er zijn in het verleden al enkele fuiven geweest maar daar 
werd maar door een klein percentage van de kinderen op 
gedanst, dus… 

8. Kinderquiz 
Voor de volwassenen wordt er door de ouderraad ieder 
jaar een quiz georganiseerd. Kan dit ook eens voor de 
kinderen? 

9. Verwendag voor de leerkrachten 
Dit zien de juffen en meesters wel zitten! 

10. Stripverhalenbox in refter 
Deze zou gebruikt kunnen worden bij o.a. slecht weer. 

11. Muziek op de speelplaats 
Dit gaan we nu nog realiseren. 
Tijdens sommige speeltijden zal er muziek weerklinken. 

12. Krijtborden om te tekenen op de speelplaats 
Dit idee wordt meegenomen maar het zijn weer die 
centjes… 

13. Scoreborden 
Jammer genoeg zijn door vandalisme vele scoreborden 
stuk (en die kostten veel geld). Eventueel kan je de score 
aanduiden met een magneet. 

14. Springtouwen 
Gelieve deze zelf mee te brengen. Er wordt beter gezorgd 
voor het materiaal dat je zelf meebrengt dan voor spullen 
van de klas of de school. 
 

Wij vonden het een hele, toffe groep die goed gewerkt heeft…  
een applaus voor ons zelf! 
 
P.S. We hebben Nico (6A) gemist en wensen haar een spoedig herstel toe. 
 
 
Verslag: meester Geert 
     


