Leerlingenraad donderdag 20 oktober 2016

Aanwezig : Maëlle & Nathan (L1) Mathis & Ruby Jean (L2) Kato & Maya (L3) Kobe & Barbara (L4)
Noah & Yorick (L5) Jits & Johannah (L6)

L1 :
-

Mogen we op een lange dag (bvb. donderdag) ook speelgoed meenemen?
De speeltijd is gemaakt om je lichaam voortdurend te laten bewegen (voetballen,
speeltuig, tikspelen,basketballen,..) . Pokémonkaarten kan je meenemen, maar enkel
op woensdag. Speelgoed nemen we 1 keer per jaaar mee tijdens de speelgoedweek.

-

Mogen wij zoals het 5de & het 6de leerjaar achteraan op het plein voetballen (op
vrijdagnamiddag)?
Als jullie in het 5de leerjaar zitten, dan mogen jullie dit ook doen. Nog even geduld.

L2 :
-

Krijgen we een trampoline op school ?
Als we dit doen dan moeten Anja & juf Lincy heel vaak naar de spoed rijden. 1 Keer
per jaar komt er iemand kijken of alles veilig is in onze school. Een trampoline is niet
veilig genoeg.
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-

Wij hadden graag een les yoga gekregen tijdens de turnles. Mag dit?
Dit is een leuk idee voor op een sportdag. We hadden dit vorig jaar ook al geprobeerd
op de sportdag, maar vonden toen geen lesgevers. We kijken of het dit jaar wel lukt.

-

Wij willen dat er minder gevochten wordt op school.
De afspraken zijn dat er geen vechtspelletjes mogen gespeeld worden tijdens de
speeltijden (niet duwen, trekken, slaan & schoppen). Als wij dit zien, dan zullen er
sancties volgen. Geven jullie zelf het goede voorbeeld?

L3 :
-

Krijgen we een schommel en nog een extra speeltuin?
Er zijn al 2 speeltuinen op school (op de grote speelplaats en achteraan).
Het probleem bij een schommel is dat er maar 1 kind op kan. Dus dit gaan we niet
doen.

-

Mogen de toiletten op slot?
De toiletten mogen nooit op slot, dit doen we voor de veiligheid.
Vraag aan je vriend of vriendin om voor jouw deur te staan als je dit nodig vindt.
En …. altijd op de deur kloppen als je binnen wil gaan!

-

Meer speelgoed in de koffer?
Wij gaan dit eens bekijken.
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-

Kunnen er na school sportactiviteiten georganiseerd worden?
Dit zal niet lukken. We zitten nu al jammer genoeg aan het maximum aantal
lesuurtjes. Wij hadden graag gehad dat de school om 15u00 stopt zodat er nadien
nog activiteiten georganiseerd kunnen worden. Maar dit beslist de minister van
onderwijs. Misschien zal dit later wel kunnen.

-

Een drinkfontein op de speelplaats zodat we niet steeds naar binnen moeten
gaan om onze fles op te vullen?
Wij gaan dit bekijken. Wij hadden gedacht aan een drinkpaal maar er
zijn 2 problemen, namelijk : we moeten een kraan vinden die
automatisch stopt & wanneer het gaat vriezen kunnen de
kraantjes kapotvriezen. Maar … we gaan op zoek.

-

Mogen we met de klas op de weg fietsen?
Kinderen moeten oud genoeg zijn om in groep te gaan fietsen. Nog even
wachten. Alleen de jongens en meisjes van het 5de en 6de leerjaar gaan fietsen op de
openbare weg. Nog even geduld en vraag aan jullie ouders om veel samen te gaan
fietsen.

-

Op het einde van schooljaar een ijsjeskar?
Zou wel lekker zijn om het einde van het schooljaar
te vieren. We gaan dit bespreken met de
oudervereniging.

L4 :
-

Kunnen er stippen geschilderd worden voor
L4,L5 & L6?
Dit hebben we even besproken op de klusjesdag en we hebben besloten om dit niet
te doen. Als er stippen staan, dan zullen de stippen op het voetbalveld staan en we
vinden dat kinderen uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar al rijen kunnen maken
zonder een stip.

-

Vaste dag ‘alles op wieltjes’?
Dit zal moeilijk worden. Er moet dan steeds materiaal naar school gebracht worden
om nadien terug mee te nemen naar huis. Wij vermoeden dat er heel veel materiaal
op school zal blijven liggen.
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-

Een grote speelactiviteit met juffen, meesters en kinderen?
Dit gaan we meenemen naar volgende personeelsvergadering.

-

Meer bezoeken van de Chiro?
Als de Chiro komt is het altijd leuk natuurlijk. De
leiders en leidsters van de Chiro gaan zelf ook
meestal nog naar school, dus wordt dit niet zo gemakkelijk. Meester Stan gaat eens
informeren bij de Chiro van Schorisse.

L5 :
-

Kunnen er nieuwe foto’s in de refter gehangen worden?
Dit gaan we zo snel mogelijk in orde brengen.

-

In de boomhut zijn de verrekijkers kapot. Krijgen we nieuwe verrekijkers?
Wij hebben al enkele keren verrekijkers gekocht maar deze gaan steeds kapot. De
kinderen dragen er te weinig zorg voor, dus weten we niet of we dit nog gaan doen.

-

Op tv wordt verteld dat de rode en zwarte matten aan de speeltuin
kankerverwekkend zouden kunnen zijn?
Normaal gezien zijn deze matten heel veilig en hebben we attesten dat die matten
veilig zijn om te spelen, maar we gaan dit bekijken.

L6 :
-

Mag het 6de leerjaar als eerst naar binnengaan tijdens de middag (refter)?
Dit bespreek je beter met meester Wim.
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-

Het is al heel lang geleden dat het 6de leerjaar achteraan op de speeltuin heeft
gespeeld.
Als het droger weer wordt kunnen we weer meer achteraan gaan spelen.
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