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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), meester Stan,  juf Myriam 

Afwezig:  / 

 

L1 

 

- Mag er muziek  afgespeeld worden op de speelplaats tijdens de laatste 2 schooldagen of op de 

pizzadag? 

Jazeker, daar gaan we voor zorgen; is een leuk idee! 

                                                        

-  Er liggen vaak veel papiertjes op de speelplaats; kunnen we elke week een beurtsysteem 

organiseren waarbij een klas de papiertjes opruimen? 

Er is eigenlijk al een beurtsysteem maar dit is aan het verwateren; vanaf volgend jaar gaan we weer 

een duidelijk systeem opmaken waarbij elke klas om beurt aan bod komt om de papiertjes op te 

rapen en dit onder leiding van één vaste leerkracht! 

 

 



 

 

                                                                                                  

                                           

L2 

 

- PIZZADAG VINDEN WIJ SUPER!!!!     

                                                 

- Als het 6
e
 leerjaar niet op school is mogen de leerlingen van het 4

e
 ons dan helpen met de 

speelgoedkoffer ?----->   ze helpen ons nu al en ze doen dat super goed!....dus: NATUURLIJK mogen 

ze jullie helpen.                                                                                            

- Er is in het meisjestoilet een kraan/lavabo stuk; het lekt. 

Voorlopig kunnen we dit probleem niet oplossen want het lek  zit in de afvoerbuis. We gaan dit pas 

kunnen herstellen in de grote vakantie. 

OPFRISSER: de toiletten moeten nog verbeteren qua netheid en hygiëne, zowel bij de jongens 

als bij de meisjes. 

Voor de jongens:  bij het plassen steeds de toiletbril omhoog plaatsen. 

 

L3 

 

-  Worden de boekentassenrekken geverfd in een leuk kleurtje? Vb in de kleuren van de logo van 

de schhol? 

Nee, dat gaat niet wat dat hout kun je niet verven; je kan dat hout alleen oliën. Mooi voorstel maar 

helaas niet uitvoerbaar. 

                                                         

- Als er een leerling binnen moet blijven, mag er dan iemand bij blijven? 

Vroeger mocht dat inderdaad maar op den duur werd dat een gezellig onderonsje.  De kinderen die 

binnen blijven mogen gerust een boek uit de strippenkast nemen, maar blijven wel alleen binnen.  



 

 

                                                                                                                                                                                                

- Waterspelletjes bij goed weer? 

Dat gaan we ook eens samen met de leerkrachten bekijken…misschien op het einde van het 

schooljaar maar dan wel met zeer duidelijke afspraken en met zo min mogelijk waterverkwisting. 

                                      

 

- Boomhut in leuke kleuren verven? 

Nee, dat doen we niet! De boomhut moet zijn natuurlijke kleur behouden. 

                                                                     

- Een toilet in het gebouw van L3 – L5 – L6? 

Jullie weten dat jullie tijdens de speeltijd naar het toilet moeten gaan. En bij uitzondering kan er 

steeds naar het toilet bij L4 gegaan worden. Dat is vlak naast het oud gebouw.  Eventjes bewegen is 

trouwens supergezond.  

 

-  Bij warm weer een tafel met bekers buiten zetten  en water? 

Dat gaan we niet doen; als je dorst hebt mag je in de toiletten gaan drinken aan de drinkfontein (wel 

eerst seintje geven aan de juf of de meester op toezicht). 

                                       

  

-  Kluisjes om onze spullen in te steken. 

Dat is leuk en trendy maar overbodig  op de lagere school. 



 

 

-  Kleuters mogen veel meer op de step en de fietsjes…bij ons is dit enkel tijdens de actieweek. Kan 

dit bij ons ook niet meer? 

Je mag/kan de kleuters niet vergelijken met het lagers…de kleuters hebben dit nog veel meer nodig 

dan het lagere. Jullie hebben ook een speelhut, 2 speeltuigen, 6 doeltjes, speelgoedkoffers, 

volleybalnet, 2 basketdoelen, klasballen, …. 

-  Kunnen er meer fietsenrekken komen? 

Er zijn eigenlijk alleen maar problemen in de maanden mei,juni en september.  Voor de rest komen 

er (jammer genoeg) weinig kinderen met de fiets naar school .  Er staat trouwens een fietsenrek altijd 

leeg. 

 

                                                

-  Kunnen wij niet gaan zwemmen in een ander zwembad? 

Nee, dat gaat niet…wij gaan naar Brakel gaan zwemmen. Het zwemmen dient om te leren zwemmen 

en niet om te spelen.  Daarvoor hebben we de beste mogelijkheden in Brakel. 

-  Wij vinden dat wij te weinig konden sporten op woensdagnamiddag. Wij denken dat L5 en L6 

meer mochten sporten? 

Dat klopt dat jullie minder konden sporten op woensdagnamiddag…er waren meer sportnamiddagen 

voor L5 en L6 maar dat wordt op voorhand beslist door SVS en daar kunnen wij als school weinig aan 

doen. 

Vanaf volgend schooljaar kunnen de kleuters op school sporten op zaterdagvoormiddag. Kan er 

voor het lager ook zoiets zijn? 

De meeste kleuters hebben nog geen hobby vandaar dat we dat kleutersporten inlassen. Veel 

kinderen van het lagere hebben op zaterdag wel al een hobby zoals vb. judo, voetbal, zwemmen, 

dans, enz. dus vandaar dat dit enkel voor onze allerkleinsten is.  Maar mochten er sportverenigingen 

zijn die iets willen organiseren na de lessen, dan zijn ze super welkom! 

            



 

 

                                        

-  Wij mogen bijna nooit achteraan spelen…Kan dit veranderen 

Normaal is dit met een beurtsysteem…dat zullen we ook nog eens moeten herbekijken en een 

duidelijk schema opstellen! 

-  Wij willen eens een sportdag in het zwembad. Kan dit? 

Een ganse dag zwembad?  Dat is toch saai.  We zorgen voor de sportdag voor verschillende sporten 

zodat iedereen er kan van genieten. 

-  Wij willen eens zoals bij de kleuters een pyjama dag? 

Dit gaat één keer door bij de kleuters en één keer in het 6
e
…dus nog eventjes geduld en dan mogen 

jullie ook eens overnachten in jullie pyjama. 

           

L4 

- Mag L4 niet mee naar Popeiland? 

Nee, dat gaat niet…is enkel voor L5 en L6… we hebben niet genoeg plaats op de bus … dus nog een 

jaartje geduld en dan kunnen jullie mee! 

 

                            

                                                      



 

 

 

- Komen er gordijnen in de klas…soms zien we het bord niet goed omdat er te veel licht is? 

De gordijnen zijn voorzien voor de grote vakantie ---> dus ze komen er! 

 

L5 

GEEN VOORSTELLEN. 

 

L6 

- Kunnen er in de toiletten nieuwe toiletborstels komen? 

Goed idee maar de leerlingen moeten er wel verstandig mee omgaan!!! 

- Mogen wij onze drankkannen tijdens het eten niet zelf opvullen? 

Nee, dat mag niet; je moet dit vragen aan de toezicht houders. 

 

TO DO voor volgend schooljaar: 

- L3 en L5 krijgen bovenverdieping 

- de gang krijgt een ganse nieuwe schilderbeurt 

- er komen nieuwe kapstokken 

- er komen 2 nieuwe basketbalrekken 

- er komen 2 nieuwe goals 

- het speeltuig bij de kleuters wordt volledig hersteld + nieuwe glijbaan 

- begin september is het 4 dagen feest in Schuuse maar daar krijgen jullie later nog 

informatie rond : www.ladoesseschuuse.be 

-  

 

 

                                                    


