Leerlingenraad 20 november 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) Evaluatie gekke-haren dag
Liever op een ander moment plannen.(Bijv. rond Pasen) Nu was het een beetjete
verward met Halloween.
3) Bladeren keren op de speelplaats:
speelplaats was enorm proper. Een dikke proficiat aan de kinderen van 4b!!!
4) Refter:
geen problemen, iedereen is tevreden.
5) Werking van de huidige leerlingenraad:
lln vinden de werking oké, maar vinden ook dat de groep te groot is. Duurt een
beetje te lang voor iedereen eens aan bod gekomen is.
Stemmen er in toe dat 1 lln per klas voldoende is. Eventueel beurtrol onder elkaar.
In verband met de ideeën die gesteld worden in de lagere klassen, vinden zij deze
ook te onrealistisch.
6) Ideeën voor het Sinterklaasfeest
Deze worden eerst op de personeelsvergadering van aanstaande maandag
voorgelegd aan het leerkrachtenteam.
Voorstel dat reeds aanvaard werd: samen liedjes zingen en 3 tot 4 acts door de lln.
7) MOS
Deuren sluiten en lichten uit: lln nemen mee de verantwoordelijkheid om er op toe
te zien dat dit nageleefd wordt en grijpen in waar nodig. Tof ! Ook gaat men dit
probleem nog eens uitleggen in alle klassen.
5a en 5b gaan over dit onderwerp ook affiches maken en ophangen.
Ook het sluiten van de deuren naar de speelplaats zal extra aandacht krijgen. Zeker
nu de winter voor de deur staat.
Het is ook al opgevallen dat de verwarming regelmatig hoger gedraaid wordt in de
gangen, wat helemaal niet nodig is. Leerlingenraad gaat mee een oogje in het zeil
houden, waarvoor onze grote dank!
Een ander hekel punt zijn de meisjestoiletten in de hal die een raar geurtje
verspreiden. Dit zal door meester Guy en Jorn nagekeken worden.
Ook de lichten in de toiletten zullen worden nagekeken. Verschillende lampen blijken
stuk te zijn en zullen zo snel mogelijk hersteld worden.

PAUZE: Yes, het snoep komt er aan. ☺
VARIA: met leuke ideetjes:
- Vlagjes maken en inkleuren voor het Sinterklaasfeest.
- Filmpje maken rond de Sint: Het begin van dit schooljaar is al heel druk geweest, nu zeker
met de Kerstmarkt erbij. Het is een leuk idee dat wij zeker graag meenemen naar volgend
schooljaar.
- Kleuren dag: Iedereen komt in eenzelfde kleur naar school. Pasen lijkt ons hiervoor een
geschikte tijd te zijn. (Kleur: geel ?)
- Quiz dag: Zeer goed idee, maar dit schooljaar staat de filmavond al terug op het menu.
Deze zal doorgaan van zodra wij juf Barbara opnieuw mogen verwelkomen, na de
Kerstvakantie.
- Voorstel om meer dan eens, “dag op wieltjes” te houden. Leuk in het begin, maar ook dit is
een beetje van het goede teveel.
- “De Twijg got talent”: opsplitsen in 1ste , 2de en 3de leerjaar(VM) en 4de ,5de en 6de (NM)
- Lijnen en omloopjes op de speelplaats opnieuw schilderen.
- Meter-en peterschap van de kleuters. Juf Sarah bekijkt dit opnieuw. Het blijkt dat sommige
lln van het 6 de leerjaar nog nooit meter of peter geweest zijn.
- “Tegen de sterren op”: leerkrachten imiteren bijv.? Een thema zou kunnen zijn: Bubbels,
water en zeep. (Wat bedoel je met bubbels Achraf? Een cavaatje misschien? ☺)
- Bezorgen van Kerstmutsen voor de Kerstzangers.
- Een grooooote Kerststronk op de Kerstmarkt (met Petits beurrekes: mm mmm)
Het was weer een gezellige en leerrijke llnraad.
Volgende bijeenkomst op 12 februari 2015!

