Verslag leerlingenraad 25 maart 2013

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
- Aan de speeltuin schommels en een wip voorzien.
Wij gaan alle centen besteden aan een boomhut. Daar kunnen veel meer kinderen in spelen. Een
schommel is altijd maar voor één persoon.
- Huisje op de speelplaats herstellen (losse planken).
Meester Stan gaat dit aan Jurgen doorgeven om de planken terug vast te vijzen.
- Meer ballen om te voetballen.
Iedere klas heeft 2 ballen gekregen. Misschien kan de juf/ meester een ‘balverantwoordelijke’
aanstellen die ervoor moet zorgen dat hij/zij de ballen meeneemt naar en van de speelplaats. Op het
einde van elke week er ook nog eens best met alcoholstift de klas op noteren (door het gebruik
vervagen de letters/cijfers)
- Lijnen voetbalveld/basketbalveld opnieuw schilderen.
Gaan we bekijken om dit tijdens de klusjesdag in augustus te doen.
- Meer kunnen spelen op het kleine speelplein.
We gaan dit samen bespreken met alle juffen/meesters hoe we dit kunnen oplossen.
- Zeep in de toiletten.
Gaan we bekijken hoe we dit gaan oplossen (nieuwe zeeppompjes?) Ondertussen staan er al
nieuwe zeeppompjes in de jongens- en meisjestoiletten.

L2
- Ideetjes wat wij graag in de boomhut zouden willen: - tafel en stoeltjes, ladder om omhoog te
klimmen, een loopbrug, klimmuur, glijbaan (tunnel) in zandbak, katrol, kabelbaan (zoals aan het
zwembad), terras.
We gaan wel niet alles kunnen uitvoeren, maar deze tips gaan we zeker meenemen bij het
ontwerp/realisatie van de boomhut.
- Nieuw zand in de zandbak
Volledig vernieuwen zal niet gaan (te hoog prijskaartje) maar we kunnen wel bekijken om er een
nieuwe laag bovenop te leggen. Tijdens de zomervakantie gaan we de zandbak verbouwen en vullen
we ook zand aan.
- Wanneer mogen we nog eens spelen op het nieuwe speelplein?
Tijdens de vergadering van de juffen en meesters is beslist dat de kinderen er kunnen spelen
wanneer de tent er staat voor het schoolfeest en ook tijdens de GWP ( als L5 en L6 hier niet zijn).
- Plantenbakken
Tijdens de Paasvakantie worden de bakken gevuld.
De leerlingen van L2 vinden de plantenbakken zeer leuk, ze kijken ernaar uit!
Ondertussen zijn ze opgevuld en kunnen de juffen en meesters beginnen met planten.

L3
- We zouden graag voor de hele school een knutselweek organiseren en dan de knutselwerkjes
tentoonstellen tijdens een tentoonstelling.
Dat is onmogelijk. Wij kunnen niet zomaar kiezen welke lessen we geven. Daar bestaat een “wet”
over.
- Nieuwe sloten op de jongenstoiletten.
We gaan dit doorgeven aan Jurgen zodat hij dit eens kan controleren en herstellen.

- Tijdens het schooljaar één week inplannen waarin we alleen maar fruit mogen meebrengen.
Meester Stan gaat dit checken, maar we zijn al heel blij dat iedere woensdag “een fruitdag”
geworden is.
- 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. Ondertussen zijn ze geïnstalleerd.

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.
Tijdens de volgende personeelsvergadering gaan we dit voorstel aan de juffen en meesters
voorleggen.
Er hangt nu een basketbalrooster uit.
- Verduistering in de klas
Er zijn daar voorlopig geen centen voor.
- Ochtendopwarming op GWP
Goed idee voor L5/L6 >>> gaan lopen.

L5

- Regeling warmeters op dinsdag (probleem zitplaatsen + tijdstippen)
Staat op agenda op de volgende personeelsvergadering. Op dinsdag zullen eerst de boterhameters
eten en daarna de kinderen die een warm middagmaal nemen.
- Basketbalrooster
Zie L4
- Harlemshake met gans de school
Deze hype is al een tijde voorbij … gaan we niet doen.
- Nieuwe poortjes zien er heel mooi uit!
- Feestelijke opening voor de ‘nieuwe poortjes’
Gaan we niet doen voor de poortjes maar is wel een idee voor de inhuldiging van de ‘boomhut’!
- Nieuw zand in de zandbak
Zie L2

L6

- Kapstokhaakjes voor nieuw boekentasrek + oude vervangen
Meester Stan gaat dit bekijken en doorgeven aan Jurgen.
De haakjes zijn besteld en worden eind april geleverd.
- Bij goed weer boterhammen buiten eten
Leuk idee, zeker meenemen
Volgende punten zijn gerealiseerd na vorige leerlingenraad:
-

Slotjes toiletten: OK
Boomhut: daar zijn we volop mee bezig.
Palen zijn weg uit L3 / nieuw plafond + verven + nieuwe vloer gebeurt in juli en augustus.
Nieuwe laptops + hoofdtelefoons in L3: OK
Nieuwe banken in L4: OK
Basketbalrooster: hangt er

