
VERSLAG LEERLINGENRAAD  01/10/2015 

 

Aanwezig: Sid (4A), Simon (4B), Finn en Tiemen (5A), Nell en Cas (5B), Hanne (6A) 

                  juf Sarah, juf Ingrid, juf Nicole, meester Geert 

 

 

 

1) Afspraken vertegenwoordiging lagere klassen. 

 4A vertegenwoordigt 3A 

        4B vertegenwoordigt 3B 

 5A vertegenwoordigt 2A 

 5B vertegenwoordigt 2B 

 6A vertegenwoordigt 1A 

 6B vertegenwoordigt 1B 

 

2) Overlopen + bespreken gedane activiteiten van het voorbije schooljaar 

 We mogen besluiten dat er het voorbije schooljaar hard gewerkt is door 

 de leerlingenraad en dat er heel wat voorgestelde activiteiten ook 

 daadwerkelijk uitgevoerd zijn. 

 

3) MOS 

 - De compostmeesters (5A en 5B) hebben het prima gedaan vorig schooljaar. 

   Ook dit schooljaar zijn ze goed begonnen. 

   Wel hebben ze enkele opmerkingen: 

   Het fruitafval wordt goed gesorteerd. Alleen zitten er nog wel regelmatig 

   stickertjes, papier en vlees in het emmertje dat uit het leraarslokaal komt. 

   Bij de kleuters zit er vaak papier tussen. 

   Dit wordt gemeld en opgevolgd. 

          - Tijdens de herfst zullen de kinderen van 4A en 4B weer de blaadjes vegen. 

            Zo zullen we steeds een propere speelplaats hebben. 

 

4) Aankoop materiaal verfraaiing speelplaats 

          De ouderraad geeft € 320 om de speelplaats te verfraaien. Alvast een dikke 

          ‘merci’.      

          Iedere klas (4 t.e.m.6) mag 3 ideeën opschrijven. 

          De briefjes moeten ten laatste op vrijdag 09/10 aan juf Sarah bezorgd worden. 

          Daaruit wordt dan gekozen. 

 

5) Varia 

         -  Voorstel voetbaltornooi 

            Meester Christoff gaat dit met meester Hendrik bespreken. 

         -  Netels op het sportveld 

            Er zal aan Jorn gevraagd worden om de netels te maaien. 



         -  Voorstel ‘Proevertjesdag’ 

            Deze zou geïntegreerd kunnen worden in de ‘Week van de smaak’. 

         -  Voorstel ‘Quiz lagere school’ 

            Dit komt al verschillende jaren terug. Misschien iets voor dit jaar? 

         -  Voorstel ‘Filmavond’ 

            Ook dit schooljaar zal er eentje georganiseerd worden. 

            De datum moet nog bepaald worden. 

         -  Pyjamadag op vrijdag 30/10 

            4A zorgt voor de uitnodiging. 

         - Tekenwedstrijd rond het thema ‘winter’ 

            6A zorgt voor de uitnodiging (meegeven op vrijdag 20/11) 

            Inleveren tegen vrijdag 04/12. 

            De leerlingenraad zal de tekeningen jureren. 

        -  Gezelschapsspelletjesdag op vrijdag 05/02/2016 

            6B maakt de uitnodiging. 

        -  ‘Dag op wieltjes’ op vrijdag 25/03/2016 

            4A zorgt voor de uitnodiging. 

        -   Picknickdag in mei 2016 

            5A maakt de uitnodiging. 

 

6) Cadeau ouderraad 

        Kathleen en Ilse van de ouderraad hebben een leuk cadeau meegebracht 

        voor onze kinderen: 2 mega Jenga-spelen. 

        Bedankt! 

 

7) Volgende leerlingenraad op donderdag 17/12 

        

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag: meester Geert 



 

 

 

 

 


