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                              Leerlingenraad maandag 12 maart 2018 

 

 

 

 

 

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

Afwezig : Juliette (L1) 

L1 :  

 Als we onder de boomhut zitten dan valt er zand naar beneden van de kinderen 
die in de boomhut zitten. 
Hier kunnen we moeilijk iets aan doen maar we kunnen voorstellen om op vrijdag de 
boomhut uit te vegen met juf Fien als we de speelplaats opruimen. 
 

 Mogen we sinaasappelsap meebrengen naar school i.p.v. water?  
Neen, dit gaan we niet toelaten. We gaan voor 100% plat water op onze school. 
 

 Kunnen er bloemen geplant worden op het grasplein?  
Dit is een risico aangezien de bloemen snel vertrappeld zullen worden. We hebben 
wel bloemen geplant in de bakken aan de kleuterblok. Binnenkort zullen deze 
beginnen bloeien.  
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L2 :  

 Kunnen we een uurtje langer godsdienst of zedenleer krijgen?  

Meester Simon & juf Liesbeth zullen dit graag horen maar wij mogen dit zelf niet 
kiezen. Het “departement onderwijs”  kiest hoeveel uur (godsdienst/zedenleer) we 
krijgen. 

 

 Kunnen we nog eens lasagne krijgen op school?  
We zullen dit bekijken en vragen aan de kok van onze 
centrale keuken. 
 

L3 :  

 Volgende week is er een tweede keer een actieweek. Kan 
er ook een tweede keer speelgoedweek georganiseerd worden?  
 
We hebben het liefst dat alle kinderen actief bewegen tijdens de speeltijden en niet 
zo maar in een hoekje gaan zitten met speelgoed, maar we willen wel een extra 
weekje “speelgoedweek” organiseren.  Deze zal doorgaan van maandag 4 juni tot en 
met 8 juni.  
 

 Kan er een tafeltje voorzien worden in de boomhut?  
Er is al een tafeltje onder de boomhut.  Een tafeltje IN de boomhut zou veel 
speelruimte afnemen en dit is geen goed idee.  Er zijn al bankjes.  
 
 

 Er is bijna nooit ketchup wanneer er frietjes geserveerd 
worden. Er wordt teveel gegeven aan L1, L2 & L3 waardoor de 
anderen geen ketchup meer hebben. 

Dit zou niet mogen. Er moet altijd ketchup zijn op dinsdag. We zullen 
vragen aan meester Wim & meester Lenny of ze in de gaten willen 
houden dat er niet te veel ketchup wordt genomen. 

 

 

 Kan er voor ons ook een overnachting georganiseerd worden (zoals voor de 
kleuters en L6)?  
Nog 3 jaartjes wachten en dan is het jullie beurt. Deze overnachting is enkel voor het 
6de leerjaar. Zo kunnen jullie uitkijken naar het 6de leerjaar.  
 

 L1 en L2 mogen niet aan de ringen hangen. Wanneer het hun beurt is, mogen wij 
dan de ringen gebruiken?  
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Neen dit gaan we niet doen. De regels voor het speeltuig  blijven dezelfde!  

 

 

L4 :  

 

 Idee voor het thema van het schoolfeest : 
Tomorrowland  
Goed idee, dit lukt misschien wel. 
 
 

 Kunnen de boterhammeneters meer tijd 
krijgen om te eten?  
De boterhameters hebben 25 minuten de tijd om te eten. Dit moet ruim voldoende 
zijn.  Tip voor sommige “langeters” : minder babbelen en aandacht besteden aan je 
lunch. 
 

 Krijgen we hockeysticks voor in de speelgoedkoffer?  
Momenteel gaan we dit niet doen omdat er weinig zorg gedragen wordt van de 
koffers. 
 

 Mogen we meer gaan zwemmen?  
Dit zal niet lukken. Mocht dit aan ons liggen dan zouden jullie dit mogen doen. 
 

 Kan er een algemene knutseldag voorzien worden?  
Vraag dit gerust aan de juffen en de meesters. Zij zullen dit zelf bepalen. 
 

 Kan de huiswerkplanner al georganiseerd worden vanaf L4?  
Dit gaan we eens bekijken met de juf.  Het invoeren van een huiswerkplanner is niet 
zo gemakkelijk.   
 

 Kan er een rustige hoek voorzien worden op de speelplaats? (Wanneer je boos 
bent, dan kan je daar rustig worden. De ruzie kan daar opgelost worden). 
We gingen dit nog bekijken. Als dit er komt, dan zullen we dit tijdens de klusjesdagen 
in orde brengen. 
 

 Mogen we meer basketten?  
Er mag iedere middag gebasket worden. Er zat/zit in elke speelgoedkoffer een 
basketbal.  Daar moet zorg voor gedragen worden. 
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 Mogen er meer verschillende soorten strips in de stripkast (bvb. Kiekeboes)?  
We zullen dit bekijken. 
!! Opmerking van een leerling : niemand draagt zorg van de strips ( er ontbreken 
bladzijdes, zijn gescheurd,…). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Kan er een quiz georganiseerd worden voor de kinderen, bvb. een dag dat 

kinderen mogen quizzen in de klas?  
 
Je mag dit voorstellen aan de juf of de meester.  Er worden al veel leerrijke quizzen  
 

 Is het mogelijk om geen wedstrijd meer te houden voor wie de meeste wafels 
heeft verkocht?  
Dit gaan we niet doen. Iedereen wint tijdens de verkoop van de wafels. Doordat er 
veel wafels verkocht worden, kunnen we extraatjes doen voor alle kinderen. Er is 
geen verliezer tijdens de wafelbak. 
 

 Mogen we langer turnen?  
Dit zal niet lukken. Zelfde als bij “zwemmen” en de lessen “godsdienst en zedenleer”.  
Dit wordt vastgelegd door het “departement onderwijs”. Voor L1 en L2 is er na school 
‘sportsnack’. 
 

 We willen graag meer knutselen. 
Ook weer dezelfde opmerking als bij de vorige vraag.  
 

 Mogen we meer vrij lezen?  
 
Superleuk om te horen! Tot en met het 4de leerjaar lezen jullie 3x 20 
minuten per week. Dit moet wel volstaan. Vergeten jullie ook niet om 
thuis boeken te lezen?  
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 Mag er op vrijdag (als we naar huis gaan) muziek gespeeld worden op de 

speelplaats?  
We hebben leuke buren en komen goed overeen met hen. Als we muziek zouden 
spelen, dan zal er heel wat lawaai zijn. Dit willen we niet doen. We willen dat onze 
buren rustig kunnen genieten. Er zal wel muziek gespeeld worden tijdens de sportdag. 
 

 Kan er een waterparty in de zomer georganiseerd 
worden?  
Dit kunnen jullie bespreken met de juffen en meesters 
van jullie klas. 

 

L5 :  

 Kan er een groot activiteitenspel georganiseerd worden met alle lagere klassen? 
Bvb. zoals met de Chiro tijdens de speeltijd. 
 
We zullen dit bespreken met de spelcoachen juf Liesbeth & meester Simon.  
 

 Kan het hinkelspel geschilderd worden?  
De vraag is : “Speelt er nog iemand met dit hinkelspel?”  Antwoord is : “Nee!’  Er 
zitten ook hinkelmatten in de speelgoedkoffers, maar die worden niet gebruikt.  
 

 Op woensdag nemen de kinderen Pokémonkaarten mee. Mogen de meisjes iets 
anders meenemen buiten Pokémonkaarten?  
 
Geen antwoord op de vraag : Wwat willen jullie dan meenemen?” Slijm mag gerust 
zolang dit op een juiste manier wordt gebruikt. Belangrijk : de speeltijd is er om je 
lichaam voortdurend te laten bewegen (voetballen, speeltuig, tikspelen, 
basketballen,..). We willen dat jullie veel bewegen tijdens de speeltijd.  
 

 Als er tijdens de middag weinig kinderen op de speelplaats zijn, mogen we dan 
voetballen?  
 
Dit gaan we niet doen want hier zullen  discussies van komen.  We houden ons aan 
het vaste schema. 
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L6 :  

 

 Mogen er nog extra handvaten op de klimmuur?  
Dit gaan we niet doen aangezien jullie niet hoger mogen klimmen. We mogen niet 
hoger dan 1m80 gaan want anders moeten we speciale vloermatten aankopen. Dit 
zijn de regels voor veilige speeltoestellen.  
 

 In de boomhut hangen de banken los. 
Dit gaan we doorgeven aan Jürgen. 
 

 Kan er een sportweek georganiseerd worden? Bvb. elke dag een andere sport (10 
min. lopen,…)  
We zullen dit eens bekijken. 

 
 

 Er hangt een touw los aan het blauwe klimrek en er steekt een ijzeren pin uit. 
 
Jürgen gaat dit zeker bekijken.  
 

  


