
 

                                                                                            Verslag leerlingenraad 23 oktober 2012 

       Goedgekeurd op personeelsvergadering december 2012

   

 

 

Aanwezig :  Yana en Babette (L1), Lhasa en Jits (L2), Yana en Laura (L3), Zazie en Romeo (L4),  Margot 

en Kimo(L5), Hermijn en Dorian (L6), meester Stan, juf Myriam 

Afwezig:  / 

 

L1 

 

-  Kan er een houten blokje voorzien worden om de deur van de speelzaal naar speelplaats open te 

houden? 

Dit kan niet.  We hebben daar speciaal een dure deurpomp op geplaatst  omdat  we anders te  veel  

warmte verliezen als de deur open staat…dit zou niet goed zijn voor de verwarmingskosten.   We 

krijgen anders ook een koude speelzaal om in te turnen. 

                                                                                                  

- ‘Fris water’ voor overdag. 

We gaan nakijken wat mogelijk is.  In de zomer zal dit misschien lukken. 

 

- Een stukje zeep voor in de toiletten. 

Een stuk zeep is niet handig omdat dit vlug kan ‘verdwijnen’.  We gaan zeker kijken voor vloeibare 

zeephouders met een pompje. 

- Veilige slotjes voor in de toiletten. 

Daar zijn we mee bezig…we bekijken welke de meest handigste  en veiligste zijn. 

L2 

 

- Zeep voor in de toiletten.                                        

Deze vraag was er ook in L1, zie antwoord hierboven. 

 

- Komt er een boomhut?                                          

Daar zijn we volop mee bezig…eerst ideeën bekijken, modellen, materialen.  



Tegen september 2013 zou  er een “boomhuthuisje” moeten zijn. 

                                                                                                                 

- Komt er een groepsspelnamiddag? 

Dat gaan we zeker voorstellen tijdens de vergadering…leuk idee dat zeker bekeken zal  worden. 

 

L3 

-  Wanneer verdwijnen de palen uit onze klas? 

We hebben verschillende prijzen aangevraagd bij bouwfirma’s. Volgende maand zal de ‘grote baas’  

van onze scholengroep beslissen wie de werken mag uitvoeren maar de palen zullen er zeker nog 

een 6-tal maanden staan.  

 

- Nieuwe computers voor in de klas? 

Tegen januari 2013 komen er nieuwe  laptops in de klas (voor L3, L2 en L1) In het begin van de 

maand januari  zullen we ze aankopen en dan moet Jan de computerman ze nog in orde maken.  Met 

een beetje geluk staan die er in februari 2013.  De laptops zijn ondertussen geleverd.                                                                                        

                                                                                          

- Te koud in de klas.      

Meester Stan heeft dit gecheckt en de verwarming staat de ganse dag aan.   

                                                                                         

- I-pads  voor in de klas. 

Is momenteel nog veel te vroeg.   

 

- Nieuwe hoofdtelefoons voor in de klas. 

Die komen er bij de nieuwe laptops.  

L4 

- Meer tijd voorzien om te basketten. 

We gaan het roosters aanpassen en voorstel is om op maandag- en donderdagnamiddag L5 en L6 te 

laten basketten en op dinsdag- en vrijdagnamiddag L3 en L4.                                                                                     

- Houten planken controleren (boekentassenrek, huisje, houten banken)  

Aan Jürgen vragen om dit eens te controleren en eventuele reparaties uit te voeren. 

 - Actieweek. 

Deze komen  er in november en maart. Een speelgoedweek  is voorzien voor december. 

- Nieuwe banken voor in L4? 

OK, die zijn ondertussen geleverd en staan volop te blinken in L4. 



  

L5 

- Basketbalrooster. 

Zie L4 die dezelfde vraag stelde. 

- Loopwedstrijd voor juffen en meesters. 

Zal bekeken worden. 

L6 

 

- Voorstel om instrumentendag/ atelierdag/knutseldag te organiseren. 

Atelier is er elke dinsdagnamiddag dus daar gaan we niks aan veranderen. 

Instrumentendag  zal moeilijk te organiseren zijn. 

 

- Bescherming voor het hekken (verkeerspark) 

Als de poort gesloten is, is het niet de bedoeling om erover te kruipen dus van enige bescherming 

kan geen sprake zijn. 

- Doorspoelknop van toiletten werkt niet goed meer. 

Er is niks mis met de doorspoelknop…als er onvoldoende spoelwater is wil dit zeggen dat de 

waterbak nog onvoldoende gevuld is (door te vlug achter elkaar naar het toilet te gaan) 

 

 

 


