
 

                                                                        Verslag leerlingenraad 24 maart 2014 

 

 

 

 

 

Aanwezig :  Luna en Lucky (L1), Robbe en Esteban (L2), Camille en Max (L3), Karolijn en Victor (L4), 

Fleur en Theo (L5),  Kimo en Siebe (L6) 

Afwezig:  / 

 

L1 

 

-  Er is vaak geen zeep meer in de toiletten. 

Jurgen vult deze elke woensdag aan.  De leerlingen moeten proberen zuiniger te zijn met het gebruik 

van de zeep : één portie zeep is meer dan voldoende.   

                                                                                                  

- Meer toezicht in de toiletten. 

Tijdens de voor- en namiddagspeeltijd staan er twee juffen/meesters op toezicht…één staat buiten, 

de andere aan de toiletten. Jullie moeten zelf zorgen voor nette toiletten. 

- Het stuur in het speelhuisje is verdwenen. 

Het stuur is kapot en gaat zo snel mogelijk gerepareerd worden, maar dit moet gebeuren met 

speciaal materiaal.  Het kan nog eventjes duren, maar het komt in orde. 

- De netten van de goals zijn kapot. 

NIET op de netten staan helpt al heel veel.  Voorlopig is er geen geld  meer om deze te vernieuwen. 

- De stippen van de klasrijen bijschilderen. 

Dit zal gedaan worden tijdens de klusjesdag in augustus.                    



 

L2 

 

- Mag het speelgoed van de zandbak komen? En mogen we er ook wat meenemen op zeeklassen? 

Het speelgoed voor de zandbak  komt er na de Paasvakantie. 

Natuurlijk gaat er speelgoed mee op zeeklassen!!  

                                                     

 

 

- Kunnen we een nieuwe digitale klok krijgen voor de klas…de onze is stuk. 

Daar gaan we zo snel mogelijk voor zorgen…ten laatste na de Paasvakantie. Ondertussen hangt de 

klok er ook. 

- Wat is het thema van de fuif op de GWP? 

Daar is er nog niet over nagedacht maar elke klas mag met voorstellen komen. Vraag aan juf/meester 

om eens te brainstormen en met het beste/origineelste/ meest haalbare voorstel naar  buiten te 

komen zodat iedereen zich daar kan op voorbereiden.  Ondertussen is het thema bekend : “Dressup  

party” of de “Maak je mooi fuif”  

 

 

L3 
 

-  Meer toezicht in de toiletten. 

Zie antwoord 2 van L1 

 

- Kunnen er meer hockeysticks komen? 

Daar zijn nu geen centen voor, nemen we mee naar later maar voorlopig geen budget hiervoor. Er 

zijn al 20 sticks, dat zou moeten volstaan. 



                                                                                                                                                                                                

- Kunnen er meer springtouwen aangekocht worden; nu hebben we er maar 1? 

We gaan geen nieuwe springtouwen meer aankopen, want na een week zijn ze alweer verdwenen.  

Je mag ze wel van thuis meebrengen en na iedere speeltijd wegstoppen in je eigen boekentas. 

                                                  

                                                                                    

      

- Soms toiletpapier te kort bij de meisjes. 

Beetje zelfde antwoord als de vraag over “meer toezicht”.  Carine vult iedere avond bij het 

schoonmaken van de toiletten alles netjes bij.  

De kinderen moeten matiger met toiletpapier leren omgaan…maak in de klas betere afspraken rond 

het gebruik van toiletpapier. (in sommige toiletten heeft Jurgen zelfs al een volledig rol gevonden >>> 

dit kan zeker geen vraag zijn voor nog extra als er niet zorgvuldig mee kan omgegaan worden). 

 

Een grote dank voor de i-Pads!!!!       

                 

 

                                 

 



L4 

- Een appelboom op school? 

De oogst van de appels is meestal eind augustus en dan is er nog niemand op school >>> appels 

vallen op de grond en beginnen te rotten >>> dan komen er wespen en ongedierte op af. 

Er staat wel al jaren een pruimelaar  naast de klas van juf Ann >>> blijkbaar heeft niemand die ooit al 

zien staan. 

 

- Speelgoed voor in de zandbak ( zie vraag + antwoord L2) 

Komt er na de  Paasvakantie. 

  

- Voorstel om eens een ganse dag te knutselen. 

Dat gaat niet, er zijn hiervoor afspraken en regels en dat kan niet toegestaan worden. Jullie krijgen 

om beurt wel eens een halve dag knutselen tijdens de ateliers. Er waren ook al ateliers “knutselen” 

op de Afrikadag en tijdens het carnavalsfeest.  Meester Stan merkt ook op dat er in sommige klassen 

eigenlijk al teveel geknutseld wordt .  Meer dan er toegelaten is. 

- Waterspelletjes als het warm weer is. 

Dit kan zeker niet omdat dit pure waterverspilling is. Misschien wel eens tijdens een lesje LO (de 

laatste week van de vakantie) als de juf het gebruik van water goed in de gaten houdt. 

- Rommelmarkt houden op school? (door middel van ruilen of betalen) 

Aangezien er in de omgeving zoveel rommelmarkten zijn kunnen wij dit ook niet nog eens op school 

houden. Er zijn rommelmarkten in Maarke-Kerkem, Louise-Marie, Ronse, Oudenaarde, …. 

 

                                

 

L5 

 

- Bankjes in de speelhut? 

We proberen dit uit te voeren tijdens de klusjesdag in augustus. Maar eerst moeten we nogmaals 

onze centjes tellen. 



- Nieuw speelgoed voor in de speelgoedkoffers? 

Deze vraag is vorige keer ook aan bod gekomen. Er komt voorlopig geen nieuw speelgoed omdat er 

helemaal geen zorg gedragen wordt van het speelgoed in de speelgoedkoffer.  Eerst bewijzen dat er 

meer zorg is ….. dan nieuw speelgoed.  

- Verrekijker in de speelhut is kapot? 

We gaan dit zo vlug mogelijk oplossen…ook hier zijn de kinderen er zelf verantwoordelijk voor om er 

zo zorgvuldig mee om te gaan.    

                       

 

L6 

- Zand bijvullen in de zandbak? 

Afgelopen zomer is er pas 2000kg zand bijgevuld…daar gaan jullie het er nog een tijdje moeten mee 

doen… 

                              

                                       

 

- Speelmaatjes L6 >>> L1  

Zeer goed initiatief dat door de kinderen zeer  enthousiast ervaren wordt. 


