
Verslag leerlingenraad                                                                                   24 september ‘20 
 
L3A: Balder, Rube 
L3B: Tuur, Axelle 
L4A: Margaux, Sennah (ter vervanging van Jonah die ziek was) 
L4B: Cristian, Marthe 
L5A: Chloë, Tijn 
L5B:  Sophie, Senne 
L6A: Vic, Toin 
L6B: Timo, Renske 
 
Leerkrachten: meester Arnout, juf Elisa, juf Carine en juf Caroline 
 
Agendapunten: L6A brengt verslag uit in L2A en L2B, L6B in L1A en L1B 

 
1. In de oranje gang staan speelgoedtonnen per leerjaar; gebruik dit materiaal wanneer 

je niet goed weet waarmee te spelen. 
2. Tijdens de speeltijd een mand meenemen voor de doosjes + namen op de doosjes 

schrijven. Op het eind van de week de verloren doosjes laten meenemen. 
3. De verloren kledij hangt naast en over juf Carine haar bureau, aan de kapstokken. 

Geregeld naar kijken! 
4. De grote tonnen (als parcours gebruiken) op de speelplaats laten staan en kinderen 

die die dagelijks verschuiven erop wijzen. De grasmatten gaan stuk als er tonnen op 
staan. Er wordt gevraagd naar nog meer van dergelijke tonnen (vormen). 

5. Voetbal: dit schema wordt terug opgehangen voor de korte speeltijden: 
 
Maandag: 5de en 6de leerjaar 
Dinsdag: 3de en 4de leerjaar 
Woensdag: iedereen 
Donderdag: 1ste en 2de leerjaar 
Vrijdag: de meisjes 

  
             Voetbal: tijdens de middag: aan de overkant en op de speelplaats: voor iedereen. 
 

6. Een bal mag meegebracht worden van thuis. Op school gaan we op zoek naar de 
ballen. De klassen die er meerdere hebben, bezorgen ze aan de klassen die geen 
ballen meer hebben. 

7. Willen jullie een rustig hoekje op de speelplaats voor de turnzaal, naast de caravan? 
Nu wordt er erg druk gespeeld en worden er veel ballen tegen de ramen van de 
turnzaal gegooid. 

8. Hinkelpaden, looplijn vernieuwen en banden herstellen: de speelplaats wordt over 
enkele jaren (na nieuwbouw : turnzaal en extra klassen).  
Ideeën voor de vernieuwing van de speelplaats en oerwoud zijn welkom! 

9. Knikkeren met matten: de zwarte matten met gaten (aan de visjes-en eendjesklas en 
oranje gang) mogen hiervoor gebruikt worden. 

10. Pokémon kaarten: er wordt regelmatig oneerlijk gewisseld met jongere kinderen en 
sommige kinderen stelen kaarten als ze die van anderen bekijken. Jullie krijgen nog 1 
week om hier eerlijk mee te spelen. Anders worden de kaarten verboden op 
school! 

11. Zamel zoveel mogelijk batterijen in met je klas (t.e.m. 30 oktober). Je kan hier toffe 
uitstapjes en leuk leermateriaal (I-pads, beamers, …) mee aanvragen. 

12. Vrijdag 25/09 zullen de kinderen van de leerlingenraad de belangrijkste 
mededelingen doen in de klassen.  
 



 
 

 
Ideeën: 

• Een klaskrant: kan in de klas afgesproken worden met de juf/meester. 

• Een rommelmarkt: deels als opbrengst voor de school. Dit wordt besproken tijdens 
de ouderraad. 

• Boom kiva: blijft deze staan? De KIVA-wg zitten hier binnenkort voor samen. 
 

De volgende leerlingenraad gaat door op donderdag 29 oktober. 
Verslaggeving door: Renske 


