
Aanwezig: Juf Ingrid, meester Wim, Jo Maebe en Jolien Caes (6de), Lisa Vandamme en Anton Valcke (5A),
Annick Schepers en Yoram Geuvens(5B), Movsar Abdulkadyrov en Lisa Moels (4de).

1 Milieu op school
Sinds dit schooljaar hebben we heel wat veranderingen doorgevoerd in verband met het
milieubeleid op school. We willen proberen om zo weinig mogelijk afval te produceren
met onze school. Wat vinden de kinderen hiervan? Hoe hebben ze dit meegemaakt?

Ø Flesjes in frigo’s ipv brikjes
§ positieve punten:

â de drankjes zijn gekoeld en dat is heerlijk!
â we hebben minder afval
â de stinkzakken met brikjes waren een slordig zicht en zijn nu weg
â flesjes worden hergebruikt en zijn dus goed voor het milieu

§ negatieve punten:
â flesjes die vallen zijn moeilijk op te ruimen wegens kleine stukjes glas
â de hal is al vuiler dan de fietsenrekken van de gesneuvelde drankjes
â als je tijdens de speeltijd drinkt, mis je al zeker de helft van de speeltijd
â als je na de speeltijd drinkt verliest de meester of juf tijd met de les

♦ Wie vindt een oplossing voor dit probleem? Graag jullie ideeën tegen
woensdag 24 oktober ten laatste. De leerkrachten kunnen dit voorstel
dan bespreken op het overleg van donderdag.

Ø Geen papiertjes meer rond de koeken
§ positieve punten:

â we maken geen afval meer
â het is eigenlijk niet zo een grote moeite

§ negatieve punten:
â Echt HELEMAAL geen afval meer hebben is wel een beetje overdreven,

vinden sommigen
♦ We vinden toch nog papiertjes op de speelplaats! Vertel nog maar eens

goed in jouw klas dat dat absoluut niet kan! Iedereen is gelijk voor de
schoolwet!

Ø Zilverpapier is strikt verboden!
§ Zilverpapier vervuilt echt enorm het milieu. De natuur heeft tientallen jaren

nodig om dit op te ruimen. Daarom vragen we aan iedereen om zijn
boterhammen in een brooddoos te stoppen. Sommige kinderen hebben blijkbaar
in hun brooddoos hun boterhammen nog eens met zilverpapier ingepakt. “Om
mama te sparen, dan moet ze de brooddoos niet elke dag afwassen!…” zeggen ze
dan…
Wij hebben een andere tip om mama te sparen… Was je brooddoos zelf af!
GEEN ZILVERPAPIER dus! (en ook geen uitvluchten meer!)
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2 Gezondheid
Ook in verband met gezondheid hebben we enkele drastische regels gelanceerd. Zo zijn
snoep en frisdrank over het algemeen verboden. Hieronder lees je enkele reacties van de
kinderen en nog enkele duidelijke richtlijnen.

Ø Onze kinderen vinden het eerder een voordeel dat snoep verboden is.
Ø Snoep stilt onze honger niet.
Ø Ook frisdrank wordt niet gemist.
Ø Frisdrank past niet op een school.

§ Bij verjaardagen kunnen snoep en frisdrank wel, maar dan enkel BINNEN de
klas, in afspraak met juf of meester. De juf of meester kan er ook voor kiezen
om het verjaardagssnoep in de schooltas mee naar huis te geven.

§ TIP: Een lekkere blozende appel kan ook heerlijk zijn als “gezond snoepje” voor je
verjaardag!

3 Voorstellen van de leerlingen
Vanuit 4-5-6 kwam een heel leger aan wilde ideeën. We geven ze even op een rijtje. Wie
weet kunnen uit deze voorstellen en bedenkingen nog leuke en nuttige dingen
voortkomen.

Ø Schooltornooi
§ Het idee is om een tornooi te organiseren binnen onze school. Dan zouden

verschillende (gemengde) groepjes het tegen elkaar opnemen in allerlei
disciplines.
â Misschien een idee om te onthouden naar het schoolfeest toe? Het zijn rond

die periode ook Olympische Spelen…

Ø Ballen in de klas!
§ Op dit moment hebben we dringend nood aan mousse ballen. Sommige klassen

hebben plots een nieuwe bal, anderen niet. Enkele kinderen merkten een aantal
klasballen op in speelkoffers van de KIDO. Misschien moet dat ook even
onderzocht worden.
â Kan elke klas 2 nieuwe ballen krijgen, aub? (We zouden kunnen wachten

op de sint, maar dat duurt nog zo lang en waarschijnlijk hebben we tegen
dan alweer een nieuwe nodig…)

Ø Speelkoffer
§ Op dit moment werkt het hele speelkoffergebeuren niet. Kinderen nemen

zomaar speelgoed uit de koffer als het niet eens hun beurt is. Anderen
beschadigen het materiaal of brengen het niet terug. Allerlei spullen raken
verloren. Op die manier kan het niet verder.
â Het zesde leerjaar neemt het voortouw en zorgt voor:

♦ het oprommelen en uitmesten van de speelkoffer (vrijdag 19/10)
♦ een inventaris met al het speelgoed
♦ een aanvulling waar nodig met wat nog over is in de reservedoos
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♦ een beurtrol om het gebruik van de koffer te controleren
Ø alle kinderen zullen hun naam moeten opgeven als ze iets uitlenen.

Nadien moeten ze hun materiaal komen terugbrengen en ordelijk
opbergen.

Ø De zesdejaars zullen herkenbaar zijn aan hun gele fluo-vestje.
Ø Misschien kunnen ook de kinderen van het vijfde leerjaar mee in

deze beurtrol invoegen?

Ø Basketpalen
§ De basketpalen worden heel erg gemist
§ Er zou al sprake zijn van ze terug te plaatsen, maar men is nog bezig met het

onderzoeken hoe dit het veiligste kan. De gewichten zijn versleten en dienen te
worden vervangen. De palen zouden rond de boom komen te staan en niet meer
tegenover elkaar. Dit is veiliger voor de kleintjes op de speelplaats.
â Hopelijk kan dit snel in orde komen want we doen dit zo graag!

Ø Meer kleur op de speelplaats
§ We zouden wat meer kleur willen op de speelplaats. Hinkelpaden, spelletjes, …

â Men is hiermee bezig, maar de uitwerking zal nog wel even op zich laten
wachten.

Ø Eurosong4Kids
§ Het voorstel om een free podium te houden hebben we een beetje opgeborgen. Dat

hebben we vorig jaar pas gedaan op het schoolfeest en dat was natuurlijk wel
heel erg leuk. (Dat was trouwens ook een idee van de leerlingenraad!)

§ We onthouden wel dat onze kinderen graag zingen. Misschien is ook dit een
idee waar we nog wel wat meer mee kunnen aanvangen in de loop van het jaar.
We zullen het zeker onthouden.

Ø Kastjes zoals in het middelbaar
§ Natuurlijk zou het erg cool zijn als we in onze school voor iedereen een kastje

zouden hebben waar elke leerling zijn gerief in kwijt kan. Zo’n kastjes worden
in het middelbaar gebruikt omdat die leerlingen elk uur een andere leerkracht
hebben en vaak ook nog eens in een ander lokaal. Zo moeten ze niet de hele tijd
met een schooltas van honderd kilo rond te zeulen.

§ Aangezien wij een lagere school zijn, kunnen we weinig doen met zo’n leuke
kastjes. Jammer!

Ø Toiletten
§ Elke klasverantwoordelijke en elke juf of meester moet nog eens herhalen in de

klas dat jongens NIET in de meisjestoiletten binnen mogen en andersom. Ook
spelen in de toiletten is verboden! Iedereen zit graag rustig in het kleinste
kamertje, dus… houd hier een beetje rekening mee aub!
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Ø Sportveld
§ De leerlingen zijn bezorgd over de timing van de aanpassingswerken aan het

grasveld. Zullen ze nog kunnen voetballen dit schooljaar?
§ Het zou leuk zijn als er netten in de goals kwamen
§ Ook achter de goals zou de draad hoger moeten kunnen gemaakt worden. Er

hangen al honderden ballen in de bomen en daar kunnen we niet meer aan!
§ Op het sportveld mogen NOOIT lederen ballen. (Je kan wel met je juf of meester

naar het Rietensplein gaan!)

Ø Pokémonkaarten
§ Blijkbaar zijn er nog steeds kinderen met Pokémonkaarten op school. Dat is

ABSOLUUT verboden. Wie kaarten meebrengt en betrapt wordt hoeft er niet
van te verschieten dat hij/zij ze nooit meer te zien krijgt!

Ø Zand op de speelplaats
§ Er ligt heel wat zand op de speelplaats en dat is gevaarlijk. Kinderen schuiven

uit en doen zich erg pijn.
â VOORSTEL: Stel aan je juf of meester voor om de speelplaats eens een

grondige “veegbeurt” te geven. Wat is er leuker dan eens met de hele klas de
speelplaats schoon te vegen? Wie zal de eerste klas zijn die dit van zijn juf
of meester gedaan krijgt???

Ø Speeltuin
§ De vraag komt van de kinderen wanneer de speeltuin zal gemaakt zijn? Op dit

moment is er erg weinig speelgelegenheid op en rond de speelplaats en dat zorgt
onvermijdelijk voor ruzie tussen “zich vervelende kinderen”.

Ø Sportdag
§ De leerlingen laten weten dat ze de sportdag van vorig jaar erg leuk vonden. Ze

speelden toen verschillende wedstrijdjes tegen klassen van een andere school.
Misschien kunnen we dit jaar eens een andere school uitdagen en hier een extra
(gratis) sportdag van maken…

4 Foto-shoot
We trokken nog van alle klasverantwoordelijken voor de leerlingenraad een heerlijke
foto. Die kunnen jullie binnenkort bewonderen op onze website. Ook het eerste verslag
zal daar na te lezen zijn!

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar tijd na school. Probeer wel de
leerlingenraadvergadering nog beter voor te bereiden binnen je klas. Schrijf ideeën op,
organiseer een klasvergadering VOOR je naar de leerlingenraad komt, …

Tot volgende keer!
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