
 

 

 

                                                                      Verslag leerlingenraad 13 oktober 2014 

 

 

 

 

 

Aanwezig :  Bo en Seppe (L1), Lucky en Luna (L2), Tess en Laurien (L3), Phebe en Kenan (L4), Samuel 

en Jordy (L5), Felke en Juno (L6), juf Myriam 

Afwezig:  meester Stan (ziek) 

 

L1 

 

- De netten van de goals zijn kapot. (is al vorig jaar een agendapunt geweest) 

Voorlopig is er geen geld  meer om deze te vernieuwen, maar de gemeente gaat wel voor nieuwe 

netten zorgen voor de doeltjes op het grasveld. Dus toch goed nieuws. 

 

-  Muziek onder de middag op de speelplaats. 

Dit zou eigenlijk wel lukken, maar we moeten ook rekening houden met  de buren.  In muziek zitten 

vaak “bastonen” en dat zijn vervelende klanken.  Op een volgende vergadering gaan de juffen 

bekijken of dit kan, maar we moeten zeker rekening houden met de buren. 

                                                                                                  

                                                

 

 



 

 

 

L2 

 

- WIJ  VINDEN  DE STRIPKAST  HEEL  ERG  MOOI !!!!!! 

- De brievenbus van de boomhut is een vuilbak! 

We kunnen dit nog eens in de klas heel duidelijk bespreken dat we afval in de vuilbak gooien en niet  

in de brievenbus. 

Mochten we zien dat dit probleem blijft aanslepen dan gaat de brievenbus gewoon weg!  

                                                    

- Mogen er terug krijtjes voor in de boomhut? 

Het krijt en de bordenwissers liggen al  klaar sedert 1 september en de afspraken zijn niet veranderd. 

Jullie moeten die zelf komen halen in de leraarskamer én terug brengen 

Er worden wel zeer duidelijke afspraken gemaakt :  

- niet op het hout schrijven 

- zorg dragen voor  de box met krijt 

- niet met het krijt gooien of kapot trappen 

- na iedere speeltijd wordt het krijt terug gebracht  

 >>> indien de leerlingen zich niet aan de afspraken kunnen houden wordt het krijt terug weggedaan! 

 

 

 

 

                                                   

L3 

-  Nieuw speelgoed voor in de speelgoedbak. 

Voor iedere speelkoffer  krijgen  we 100 euro van de oudervereniging om nieuw speelgoed aan te 

kopen. De leerkrachten zijn daar nu mee bezig dus deze vraag komt binnenkort in orde. 

 



 

 

 

- Nieuw net voor in de basketring 

De netten zijn nog in perfecte staat dus deze zijn nog niet aan vervanging toe.  We merken vaak dat 

veel kinderen aan de netten hangen.  Doe dit niet, want anders gaan de netten wel stuk gaan. 

                                                                                                                                                                                                

- De sloten van de toiletten zijn moeilijk te openen. 

Het is niet de bedoeling dat we de sloten op slot maken (zeker niet bij de jongste 

leerlingen)…gewoon de deur sluiten en zo wachten tot het toilet vrij komt. Indien niet zeker vooraf 

kloppen en wachten op antwoord. 

      

- 1x per schooljaar met de klas zelf het eten klaar maken voor ’s middags.  

Dit is niet haalbaar…zeker naar veiligheid toe. Je kan met je klas wel iets gezonds klaarmaken.  Dit 

hoort niet thuis op een leerlingenraad.  Dat moet je met je juf of meester bespreken. 

-  Muziek onder de middag op de speelplaats. 

Zie eerste vraag L1. 

-  Wanneer iemand jarig is: geen huiswerk geven. 

Dit kan niet.  De school bepaalt alles zelf rond huiswerk geven en wanneer we eens geen huiswerk 

geven. Vóór een vakantie wordt er op woensdag de laatste dag huiswerk gegeven.  

-  Kunstwerk maken met de volledige school. 

Op zich een heel origineel idee…we kunnen hier eens over nadenken hoe we dat praktisch haalbaar 

maken. Ik zal dit tijdens de personeelsvergadering eens voorstellen en er over brainstormen. 

Zou best een kunstwerk zijn dat tegen de weersomstandigheden kan en dat we ergens buiten op 

school als beeldhouwwerk tentoonstellen >>> zeker iets om over na te denken, maar dit zou wel pas 

voor één van de volgende schooljaren zijn. 

 

                                                  



 

 

     
- Leerlingen gaan in de andere speelgoedkoffers dan die van hun eigen graad. 

Er komt een nieuw reglement voor de speelgoedkoffers 

- Kinderen van de Chiro spelen op zondag op de speelplaats en zitten ook in de speelhut. Ze spelen 

ook met onze ballen.  

Meester Stan gaat contact opnemen met de leiding van de Chiro. 

Opgelet!  Jullie zijn zelf verantwoordelijk voor je klasballen.  Leg deze steeds in de klas en zorg ervoor 

dat jullie klas op de bal geschreven staat. 

  

L5 

- Verrekijker boomhut is kapot. 

Dat is de verantwoordelijkheid van de kinderen zelf…we gaan niet om de haverklap een nieuwe 

aanschaffen (we hebben er al eentje vervangen). Probeer elkaar ervan te overtuigen meer zorg te 

dragen van het materiaal. Er komt geen nieuwe verrekijker. 

- Papier/ koekjes/afval in de brievenbus van de boomhut. 

Zie vraag L2. 

L6 

- Voorstel om brood bij de soep te geven. 

Dit is niet haalbaar, want de eetmalen worden vooraf geleverd én we zouden de prijs van de soep 

/maaltijden dan duurder moeten maken.  Boterhameters zorgen zelf voor hun brood en de warme 

eters moeten ook nog hun warme maaltijd en dessert kunnen verorberen.  

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Sommige leerlingen vinden dat ze tijdens de veldloop teveel rondjes moeten lopen. 

Alle leerlingen in gans Vlaanderen  lopen in elk leerjaar dezelfde afstand.   

L1 en L2 : 600 m 

L3 en L4 : 800 m 

L5 en L6 : 1000 m 

We willen én mogen die afstand  niet verminderen…iedereen loopt op zijn tempo…sommige 

leerlingen kunnen nu eenmaal beter en vlotter lopen maar het belangrijkste is dat je meedoet en je 

grenzen eens durft te verleggen.   

TIP 1 : doe veel aan sport, dan gaat het lopen vanzelf gemakkelijker. 

TIP 2 : begin een 6-tal weken voor de veldloop al enkele dagen in de week te lopen.  Dan ben je 

perfect getraind. 

 

                                                    


