Leerlingenraad maandag 27 november 2017

Aanwezig : Julliete & Mathé (L1), Esmée & Louis (L2), Yanaïka & Arthur (L3), Linus & Margot (L4),
Minde & Sil (L5), Elise & Babette (L6)

L1 :
 Kan er meer plaats voorzien worden voor de boekentassen op het
boekentassenrek?
Goed nieuws! Er komt een extra boekentassenrek.
Hopelijk staat dit er tegen februari/maart.

 Kan het speelplein achteraan meer gebruikt
worden?
Ja natuurlijk! We zullen een vast systeem opstellen zodat het speelplein achteraan
meer gebruikt kan worden. Bij regenweer is het niet mogelijk om gebruik te maken
van dit speelplein.
 De zeep in het toilet (zowel bij de jongens als bij de meisjes) is niet altijd aangevuld.
Normaal moet dit altijd aangevuld zijn. We kijken dit na!

L2 :
 We vinden het veel leuker in de eetzaal!
Super! Dit horen we graag!

 De klimmuur is heel leuk maar een beetje te klein. Mag de klimmuur wat groter
worden?
Jammer genoeg zal dit niet lukken. De klimmuur mag niet hoger worden aangezien
dit te gevaarlijk wordt. Dit zijn belangrijke veiligheidsregels.
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 Er is soms geen toiletpapier in de toiletten (zowel bij de meisjes als bij de jongens).
We kijken dit zeker en vast na! Normaal zitten er 2 rollen toiletpapier per bakje.

L3 :
 We vinden de nieuwe regels in de refter fijn.
Super!
 Mogen we knuffeltjes meebrengen voor tijdens de speeltijd?
Neen, dit gaan we niet toelaten. Heel veel knuffels zouden
achterblijven op school, net als tijdens de actieweek ‘alles op
wieltjes’. Jullie mogen dit wel doen tijdens de
speelgoedweek!
 Het eten vinden we niet altijd lekker op school (groenten te
zuur, spaghettislierten te hard, puree heeft vaak een harde korst, veel graten in de
vis, vaak is het eten koud, groenten zijn soms te hard).
Vanaf januari zal het eten op een andere manier geleverd worden (warme
maaltijden) waardoor het probleem van de spaghetti en de puree zal opgelost
worden. De school mag niet zelf kiezen waar het eten wordt aangekocht.
Jammer genoeg kunnen we hier niet veel aan veranderen maar we doen ons best om
het eten beter te krijgen.
 Mag er terug ketchup en mayonaise zijn op dinsdag?
Ketchup is er al maar mayonaise gaan we niet toelaten. Ketchup is het “minst
ongezond”.
 Komt er terug muziek in de refter?
Ja, we hebben boxen gekocht voor in de refter!
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 Kan er een rustige hoek voorzien worden op de speelplaats? (Wanneer je boos bent,
dan kan je daar rustig worden).
Goed idee! We gaan dit eens bekijken met de juffen en de meesters.

L4 :
Geen klassenraad -> geen voorbereiding
 Kunnen er meer spelletjes voorzien worden wanneer we binnen moeten blijven
(tijdens slecht weer)?
We zullen eens kijken om UNO-spelletjes aan te kopen maar het probleem is vaak dat
de spelletjes heel snel verloren of kapot gaan na enkele maanden. Als je deze week
een spelletje wil meenemen, dan mag dit. Dit is op eigen verantwoordelijkheid.
 Mogen L4/L5/L6 meer gaan zwemmen?
Dit zal niet lukken. Er is een nieuw “leerplan” rond zwemmen en daarin wordt
bepaald dat vanaf L5, L5 en L6 zwemmen minder aan bod mag komen. .

L5 :
 De sloten van de toiletten zitten vast.
De toiletten mogen nooit op slot, dit doen we voor de veiligheid.
Vraag aan je vriend of vriendin om voor jouw deur te staan.

 Kan er warme chocolademelk voorzien worden tijdens de winter (net als vorig
schooljaar)?
We zijn van plan om warme chocolademelk aan de kinderen te geven tijdens de
“dikketruiendag”. We zoeken nog vrijwilligers om chocolademelk te maken.
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 Mogen er stippen op de speelplaats komen voor L4/L5 en L6?
Dit gaan we niet doen. Als we stippen op de speelplaats zouden verven dan komen
deze in het voetbalveld te staan. L4, L5 & L6 moeten al een rij kunnen maken zonder
stippen.
 Kan er een tafel voorzien worden op de speelplaats om gezelschapsspelletjes te
spelen.
De speeltijd is er om actief bezig te zijn (voetballen, speeltuig, tikspelen, basketballen,
andere spelen..) . We willen dat jullie veel bewegen tijdens de speeltijd.
 Er is 1 kraan in het meisjestoilet en in de jongenstoilet
kapot.
Dit kijken we na!

L6 :
 Het licht in het meisjestoilet is kapot.
Dit gaan we zo snel mogelijk maken.
 Mag L5 & L6 meer op het speelplein (achteraan) spelen?
We gaan een vast schema voorzien voor alle klassen (natuurlijk moet het mooi weer
zijn)
 De laatste deur van het toilet (in de meisjestoilet) sluit niet meer. Deze gaat
automatisch weer open.
Dit gaan we ook nakijken.
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 Kunnen er tafelspelletjes voorzien worden in de turnzaal (vooral
tijdens slecht weer, bv. tafelvoetbal)?
Dit zal jammer genoeg niet gaan omdat de ruimte veel te klein is. We
zouden veel liever een grotere ruimte hebben maar hebben hier geen
oplossing voor!
Vanaf nu (om 15u45) zal L1, L2 & L3 tijdens slecht weer naar de speelzaal
gaan en er zullen daar verschillende spelletjes klaarstaan. L4, L5 & L6
kunnen in de refter hun huiswerk maken.

Nog een leuk weetje :
We gaan nieuwe meubels kopen voor in de refter!
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