
Leerlingenraad 13 februari 2014 
 
 
Aanwezigen:  
Seb 4A, Mirthe 4A, Flore 4B, Ruben 4B, Maura 5A, Manon 5A, Jill 5B, Jestin 5B, 
Florian 6, Lara 6 
Juf Sarah, meester Guy, meester Geert en juf Marie 
 
Verslag: 
1) Bespreken omgekeerde dag en filmavond 
 
Omgekeerde dag: Leuke dag! Iedereen heeft goed zijn best gedaan maar het mag 
niet vergeleken worden met carnaval. 
 
Filmavond: Dit was een succes en is voor herhaling vatbaar (volgend schooljaar). Het 
was een goede filmkeuze. Chips was er genoeg maar de popcorn was te snel op. 
Naar volgend schooljaar de zaal proberen netter achter te laten door zelf de afval in 
de vuilbak te gooien of koekje in een doosje (MOS-groep) 
 
2) Ideeën voor de carnavalstoet e.d. 
 
Carnavalstoet:  
Er worden 2 toeren gestapt/gedanst. 
Iedereen probeert zoveel mogelijk bij zijn klas te blijven. 
Als het nog kan, wordt de straat afgezet door de politie. 
Er zal carnavalmuziek worden voorzien aan de bureau van juf Sarah en aan de 
poort. 
Wapens, spuitbussen en confetti zijn niet toegelaten. Enkel het gebruik van 
serpentines is toegelaten. 
 
Ideeën:  
Carnavalverkiezing: er wordt een prins en/of prinses carnaval verkozen door een jury 
(Guy, Maria en Sarah). 
Eerst is er een pre-selectie in de klas waarbij 1 prins of prinses carnaval verkozen 
wordt. 
De kinderen zijn niet verplicht om mee te doen aan deze verkiezing. Er moet zeker 
niets speciaal gekocht worden voor deze verkiezing.  
Jestin en Jill zorgen voor het briefje met de nodige uitleg. 
 
3)Varia 
 
Installeren van een compostbak: door het fruit zijn er steeds overvolle vuilbakken. Er 
zouden emmers op de speelplaats gezet worden waar iedereen zijn fruitafval gooit. 
De leerlingen van de leerlingenraad zijn verantwoordelijk voor het ledigen van deze 
emmer in de compostbak. 
 
Sporttornooi (voetbal, trefbal,...): dit zou kunnen doorgaan buiten in de lente tijdens 
de middagpauze. Meester Guy gaat dit bekijken. 
 



Wafel- en truffelverkoop: verplaatsen naar oktober omdat het anders samenvalt met 
andere verenigingen. 
Hierdoor kan de verkoop stijgen :-)! 
 
Time-timer terug inschakelen: dit zal terug van start gaan als het niet lukt in de 
eetzaal. 
 
Straatnamen in de gangen van de school: elke gang krijgt een andere straatnaam. 
 
Kleurendag: dit kan als de schoolfotograaf komt. Elke klas heeft dan een kleur, bijv.: 
1ste geel, 2de groen, 3de rood, 4de blauw, 5de oranje en 6de paars. 
 
Technologieweek: in elke klas wordt er een ander proefje gedaan (volgend 
schooljaar). 
 
Olympische spelen: dit kan georganiseerd worden op een sportdag door meester 
Guy. 
 
Carnaval: in een thema gieten (volgend schooljaar) zoals bijv.: sprookjes, helden, ... 
 
Zandbak: het zand is niet proper door de behoefte van verschillende katten. 
AFSPRAAK: Niet meer over of langs de zandbak lopen! 
 
  
Volgende bijeenkomst: 8 mei 2014 
 


