
Verslag leerlingenraad: 7 november 2013 

Aanwezig: Myrthe (4a), Seb (4a), Flore (4b), Ruben (4b), Manon (5a), Mauro (5a), Jill (5b), 

Jestin (5b), Lara (6a), Florian (6a), juf Sarah, meester Geert, juf Ingrid 

 

1. Iedereen hartelijk welkom op onze leerlingenraad. Hopelijk gaan we het komende 

schooljaar goed kunnen samenwerken. 

2. We overlopen het jaarprogramma. 

3. Opfrissen van de speelplaatsregels: 

 Reglement voor de ballen hangt op het bord onder het afdak. 

 Als het regent geen zachte ballen. 

 Geen harde ballen op de speelplaats. 

 Niet ketsen tegen de ramen. 

 Niet basketten als er kleuters zijn, ’s middags tot half één. 

4. Ideeën voor dit schooljaar: 

 06-12-2013: We leggen de rode loper voor Sinterklaas. Van elke klas mogen 

een aantal kinderen iets voorbereiden voor de Sint. Bespreek dit ook met je 

leerkracht. 

 20-12-2013: Computerspelletjesdag in de eigen klas. 

6A zorgt voor de briefjes met de duidelijke vermelding dat ieder kind 

verantwoordelijk is voor zijn/haar spelletje. 

 31-01-2014: Omgekeerde dag. 

4A +4B maken het briefje waarin ze schrijven wat juist de bedoeling is van 

deze dag. Ze noteren ook enkele voorbeelden of ideeën. 

 04-04-2014: Dag op wieltjes. 

5B zorgt voor de briefjes. 

 mei/juni: als het uur het toelaat, gaan we samen naar de matchen van de 

Belgen kijken op een groot scherm. We verwachten dan wel iedereen in 

volledige Belgische outfit! 

 23-06-2014: Just dance met 4, 5 en 6. Samen dansen voor een groot scherm 

met de wii. 

5A zorgt voor de uitnodigingen met de nodige informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Varia: 

 We vragen de hulp van de ouderraad om samen een kinderquiz en/of 

schoolfuif te organiseren. 

 Kan er een glijbaan komen aan de trappen? Neen, spijtig de centjes zijn op. 

 Kunnen de stippen van de rijen en de spoorlijn terug geschilderd worden? 

Wanneer het terug beter weer is, beginnen we eraan. 

 Kan de speeltuin terug gebruikt worden? Juf Sarah vraagt het aan het 

schoolbestuur. 

 Krijgen we langere speeltijd bij mooi weer? Dit spreek je af met je eigen juf of 

meester. 

 Kan meester Guy een sporttornooi organiseren en de kleine goaltjes 

repareren? Dank u wel! 

 De afschaffing van de time-timer vinden jullie een goed idee. Elke juf of 

meester bepaalt zelf of er muziek gespeeld wordt in de eetzaal. 

 De vraag van het eerste leerjaar voor een knutseltafel ’s middags is 

verworpen. We zijn met te veel kinderen om dit te realiseren. 

  

6. Enkele opmerkingen: 

 Ballen worden met opzet op het afdak gegooid! Het is heel jammer dat er 

kinderen uit onze school dit doen. Hoe lossen we dit op? 

 Uit respect voor Rosita eten we proper aan tafel en zetten we onze stoelen 

na het eten op de tafel. 

 Niemand loopt naar boven tijdens de middag. 

Beste kinderen, het was een fijne vergadering met vele toffe ideeën. Bedankt en tot de 

volgende afspraak. 

Verslag 

Juf Ingrid 

 

 

 


