Leerlingenraad 2 oktober 2014

1) Aanwezigen:
Jonas 4b – Camille 4b – Martha 6b – Achraf 6b – Jef 6a – Malinka 6a – Johra 4a – Cesar 4a –
Robbe 5a – Lukas 5b – Mette 5a – Nele 5b
juf Sarah, meester Geert, juf Ingrid, juf Nicole, meester Guy
Verslag :
2)








Ideeën voor het nieuwe schooljaar
Glijbaan op de speelplaats
Proevertjesmarkt
Wisselen van juf of meester in de klas
Filmavond: dit werd al goedgekeurd en zal er dus zeker komen.
Levende Kerstman op de kerstmarkt
Trui pimpen op de dikke truien dag ( dit is onderwerp voor werkgroep MOS )
Damschijven voorzien om te spelen op het dambord. Studenten uit Tildonk kunnen dit
misschien mee integreren in de spelkoffer. Juf Sarah gaat dit zeker eens bekijken.



Ideeënbusje aan de gymzaal terug plaatsen. De kinderen van 6A gaan deze doos
pimpen. Leuk idee.
 Kunnen de scoreborden terug op een kindvriendelijke manier gemaakt worden?
 Gekke harendag. Deze zal doorgaan op 24 oktober 2014. Leerlingen van 6B maken
een briefje.
 Picknicktafels voorzien?
 Idee voor het schoolfeest: thema ’14 – ’18???
 5de leerjaar wil graag poppenkast spelen voor de kleuterschool. Leuk idee!
3) To do-lijst
- Tafels van de refters droog wrijven voor de volgende groep “eters”
- Drinkfonteintjes verschonen! (kuisen)
4) Vraag aan de kinderen vanuit werkgroep MOS
* Met de hulp van de hele klas bladeren oprapen op de speelplaats. De herfst staat
voor de deur met al zijn ongemakken.
* Er ligt nog steeds veel papier en ander afval op de speelplaats. De
klasafgevaardigden gaan dat elk in hun klas nog eens aankaarten. Dit zou echt niet
mogen.

* de school wil een compostvat aankopen. De kinderen van het 5de leerjaar zullen
hiervoor verantwoordelijk zijn. Een compost meester komt hier nog meer uitleg over
geven.
5) Varia
Kinderen werden gevraagd naar het verloop in de eetzaal.
-

Zij hebben voldoende tijd om te eten
Het 3-beurtensysteem mag blijven. Het verloopt prima. Misschien eens nadenken
over een wisseling van volgorde van eet beurt na een bepaalde tijd.
Het is rustiger in de eetzaal. Fijn!

Eindelijk konden we ook eens genieten van de lekkere snoepjes! ☺

