Verslag leerlingenraad 19 januari 2015

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
- Apart krijthoekje en leeshoekje op de speelplaats (bij mooi en warm weer)
Op de speelplaats willen we dat jullie vooral “spelen”, dus echt bezig zijn met bewegen. Boeken en
strips lezen houden we voor tijdens de speeltijd binnen als het slecht weer is.
Het krijtbord hangt in de speelhut en jullie mogen daar altijd op tekenen ALS de krijtjes terug
binnen gebracht worden na de speeltijden!

- Vogelhokje/voederplaats maken voor de vogels.
In de winter hebben die beestjes inderdaad weinig te eten…misschien kunnen jullie met de juf een
paar voederbollen maken en deze dan in de bomen hangen.
In de zomer mogen we dat niet doen want anders worden die beestjes lui en doen ze geen
inspanning om nog eten te zoeken.
Heel goed idee om dit met de juffen en meesters te bespreken. Op school hebben we ook een
voederhokje op een paal dat kan gebruikt worden .

L2
- Onze klasballen zijn kapot, kunnen we een nieuwe krijgen ?
OK, komt zo snel mogelijk in orde, jullie krijgen nieuwe klasballen.
Opgelet! Leg ze zeker binnen als het vriest, want anders vriezen ze kapot.

- Zijn de automatische zeeppompjes stuk, want er komt geen zeep uit?
De vorige (automatische )zeeppompjes zijn weg. Er werd te veel geknoeid met de zeep.
Er zijn nu nieuwe duwpompjes die elke week door Jurgen worden bijgevuld.

- 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
grondig kunnen herstellen in de grote vakantie. Er ligt wel een dweil om de meeste problemen op
te vangen.
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
- Kunnen wij tijdens de warme maaltijden of boterhammen iets anders krijgen dan plat water, vb.
spuitwater, fruitsap, …
Bij de warme maaltijden of boterhammen kan je alleen plat water of soep krijgen : enkel gezonde
dranken. Spuitwater zorgt ervoor dat je maag een voller gevoel geeft, waardoor je minder eetlust
hebt.

- Servetten op de tafels?
Nee, dat gaan we niet doen…dit brengt heel wat extra afval wat dan niet goed is voor het milieu.
Servetten kunnen we wel geven als het eens kippenboutjes zijn of iets wat we met onze handen
moeten eten.

- Zout bij de frietjes op dinsdag?
Er zit al veel zout in het gewone eten. Dat gaan we niet doen!
- Nieuwe hoofdtelefoons in L3?
Hoort niet thuis op een leerlingenraad, dat is voor de klassenraad
- Bij goed weer eens een koude schotel voor de warmeters?
Is wel een goed idee maar koude schotels zijn heel gevoelig voor bacteriën dus dit kunnen we als
school niet riskeren. De maaltijden worden de dag voor de maaltijd geleverd, dus té gevaarlijk.

- Stokbrood bij de soep?
Soep is enkel een “portie vitamines” voor de maaltijd. Het is niet de bedoeling dat we ons
“volproppen” met brood. Maaltijden en soep zouden dan ook duurder worden.
- Er zijn kapotte stoelen in de refter.
Jürgen is volop bezig om deze allemaal te herstellen.
- Bij het nieuwe deel van het boekentassenrek zijn er nog geen kapstokken. Komen die er?
Meester Stan gaat dit doorgeven aan Jürgen om er voor te zorgen dat deze er komen…komt dus in
orde. We proberen dit tijdens de krokusvakantie in orde te brengen.

- Kunnen er in de toiletten rollenhouders komen waar meerdere rollen op kunnen?
Het is de bedoeling dat de rollen in de toilethouders worden geplaatst. We zijn ook al blij als de
kinderen de rollen OP de houders plaatsen. Maar ZEKER NIET op de grond plaatsen.

L4
- Slot op de speelgoedkoffers?
Er komt een nieuw reglement waarbij leerlingen verantwoordelijk zullen zijn voor de koffer + lijst
met de inhoud. Er komen verantwoordelijken per koffer. Er komt geen slot op de koffers.

- Bordenwissers of vodje voor in de doos met krijt.
Dit is ondertussen al in orde gebracht…de bordenwissers zitten in de doos met krijt.

L5
-In de brievenbus van de speelhut stoppen ze altijd afval, bananenschillen, mandarijnschil, enz …ze
gebruiken ze niet waarvoor ze dient.
We hebben dit al 3 keer gevraagd op de leerlingenraad. Daarom wordt die brievenbus nu gewoon
verwijderd.

L6
- Vijf nieuwe schaakspelen
Daar gaan we niet in investeren. We hebben momenteel al 5 grote schaakborden en 12 iPads met
een app er op. Er kunnen dus meer dan 30 kinderen tegelijk schaken.
- Foto’s in de refter vervangen.
Die foto’s zijn een beetje nostalgie…we gaan die voorlopig nog laten hangen. Deze foto’s zijn
genomen door een professionele fotograaf en het zou zonde zijn deze nu al weg te doen. We
hebben voorlopig ook niet echt mooie foto’s hiervoor.

BEDANKT VOOR DE LEUKE FILMNAMIDDAG !

