Verslag leerlingenraad 22 oktober 2015

Aanwezig : Mira & Servaas (L1), Mathijs & Julien (L2), Sil & Lena (L3), Emma (L4), Lhasa &
Damas (L5), Febe & Robert (L6)
Afwezig : Korneel (L4)

L1
-

Kunnen we op school iets organiseren rond Halloween?
Op de kaas- en wijnavond kan je verkleed naar school komen. Ook is er een
Halloweenbar.

-

Mag er een springkasteel komen wanneer het feest is op school, bvb. op kaas- en
wijnavond?
Misschien op het einde van het schooljaar kunnen we dit
doen. We gaan dit bekijken met de oudervereniging of we
daar centen aan kunnen besteden.

-

Halloweenwandeling organiseren op school?
Neen, dat gaan we niet doen. Er zijn al veel voetbalploegen
die zo’n Halloweenwandeling organiseren in de buurt. Het
zou niet leuk zijn voor deze organisaties mochten we dit ook organiseren.

L2
-

Tijdens het voetballen lopen er steeds kinderen op het voetbalveld. (afspraken
maken rond voetballen). Het zijn vooral de kinderen van L5 en L6.
Meester Lenny en Meester Wim gaan dit eens bespreken met hun leerlingen.

-

Komt er zeep in het toilet (bij de meisjes is de zeep op, de jongens hebben geen
zeep)?
Normaal gezien is er altijd zeep in de toiletten. Op woensdag worden deze bijgevuld
door Jürgen, maar af en toe is Jürgen weg met de bus en gebeurt dit dan later of het
wordt af en toe wel eens vergeten.

-

Nieuw speelgoed in de speelgoedkoffers?
In februari werd er nieuw speelgoed aangekocht voor de speelgoedkoffers. Dit is zeer
duur. Jullie moeten een paar jaartjes verder.

L3
-

Tijdens de herfstperiode de boomhut versieren met slingers en blaadjes (kinderen
kunnen dit zelf doen)?
Dit is een leuk idee. We gaan dit bespreken op de volgende personeelsvergadering.

-

Kunnen er vuilniszakken komen in de groene vuilnisbak?
De groene vuilnisbak is voor GFT (groente-, fruit- en tuinafva) , deze wordt steeds
geleegd op de composthoop. Bij deze composthoop horen geen vuilniszakken.

-

Splinters van de zandbak :
De splinters komen niet van de zandbak maar uit de turnbanken. Jürgen heeft die
ondertussen opgeschuurd en er komt ook nog een laagje vernis op.

-

Welke afspraken gelden er i.v.m. het speeltuig?
o De wiebelbrug : altijd van beneden naar boven lopen, NIET omgekeerd.
o Het 1ste en 2de leerjaar mogen niet aan de ringen hangen, dit voor de
veiligheid.

-

Kan er een brug gemaakt worden van het speeltuig naar speelhut ?
Wauw … dit is een goed idee, maar niet gemakkelijk om uit te voeren. We gaan dit
bekijken.

-

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.

-

Onze klasbal wordt steeds afgenomen door andere klassen
Dit moet je bespreken met de juf/meester van jullie klas op de klassenraad.

-

Mogen er figuren geschilderd worden op de speelplaats?
We gaan dit eens bekijken. Het schilderen van figuren vraagt veel tijd en de verf gaat
er snel af.

L4
-

Krijgen we lasagne of pizza op school?
Wij kunnen geen lasagne serveren op school. In lasagne zit een
witte saus. Daarin kunnen snel bacteriën komen wanneer de
temperatuur iets te hoog is. Hierdoor kan de hele school ziek
worden.
Pizza : vorig jaar kwam de pizzamobiel. Sommige kinderen vonden
dit niet leuk omdat hun pizza koud was. Er moeten veel pizza’s
gemaakt worden waardoor het niet altijd even warm is. Misschien
kunnen we dit nog eens doen, maar we weten dit nog niet.

-

Mogen we thuisblijven op de dag van de leerkracht?

Het is “Dag van de leerkracht”, niet “Dag van de leerling” ☺
-

Kunnen wij tijdens de warme maaltijden of boterhammen spuitwater krijgen?
Dit doen we beter niet. Door het gas in het spuitwater kan je gevoel hebben om
minder te eten. Je maag geeft een voller gevoel. Nadien krijg je snel terug honger.

L5
-

Mogen we elke dag Pokémonkaarten meenemen naar school?
De speeltijd is er om je lichaam voortdurend te laten bewegen (voetballen, speeltuig,
tikspelen, basketballen,..) Op woensdag mag het wel.

-

Mogen de kapotte schoppen in de zandbak weg?
We gaan dit bekijken. De slechte schoppen zullen we weggooien.
Opgelet : Ook met een veilige schop kan je iemand verwonden.

L6
-

Worden de stippen op de speelplaats van L6 herschilderd?
Dit gaan we meenemen voor de klusjesdag van volgend jaar.

-

Krijgt iedereen een schort tijdens de middagdienst?
Ja, we gaan ervoor zorgen.

-

Krijgen we fluohesjes met het logo van de school voor tijdens de uitstappen?
Een aantal jaar geleden hebben de kinderen van 1ste leerjaar fluovestjes gekregen van
de oudervereniging. Nu draagt niemand ze nog. Op de vergadering met de juf en de
meester hebben we dit bekeken en er zijn meer dan voldoende vestjes voor de
kleuters en de andere leerlingen om die vestjes aan te doen tijdens uitstappen. Voor
de vestjes om van en naar school te komen en gaan dienen de ouders te zorgen.

-

Kunnen de bestaande fluovestjes gewassen worden?
We gaan ze zeker wassen, maar als je de fluohesjes te veel wast, dan verdwijnt het
effect van deze hesjes.

