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                              Leerlingenraad vrijdag 15 juni 2018 

 

 

 

 

 

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

Afwezig : / 

L1 :  

 De deuren in het jongenstoilet sluiten niet goed. 
We gaan dit doorgeven aan Jurgen!  -> Na controle :  enkel de middelste deur, maar 
als je eens goed duwt, lukt het wel  

 

L2 :  

 Kan er een moestuintje voorzien worden voor het 
lager?  

We hebben moestuintjes aan de kleuterblok staan. De 
juffen en meesters mogen deze bakken gebruiken. We 
zouden heel blij zijn mochten deze gebruikt en 
onderhouden worden!   Momenteel zijn er 2 in gebruik.  

 

 Mogen we zelf kiezen om achteraan op het speelplein spelen?  
 
Dat hangt vooral van het weer af en het aantal leerkrachten die op toezicht staan! 
We geven onze kinderen graag heel wat vrijheid, maar we merken dat er nog te veel  
ruzie is om de kinderen daar alleen achteraan te laten spelen.  
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 Kan er 1 keer per maand een groot activiteitenspel georganiseerd worden met alle 
lagere klassen?  
 
Als jullie graag grote activiteitenspelen doen, dan raden we jullie de jeugdbeweging 
aan.  
 
 

L3 :  

 Mag de tweede week speelgoedweek blijven?  
Dit gaan we bekijken met de juffen en 
meesters. 
 

 Mag onze school meedoen aan Rode 
Neuzen Dag?  
Dit idee mag je gerust in de ideeënbus 
stoppen!  
 

 Kunnen er betere stoelen voorzien 
worden voor in de refter?  
We hebben supergoed nieuws! Er komen 
nieuwe tafels en stoelen in de refter. Voor L5 
& L6 komen er zelf hoge tafels met 
barkrukken. Het oude meubilair gaat weg.  

 

L4 :  

 

 Kunnen er boksballen voorzien worden op de speelplaats? Bvb. als we eens boos 
zijn kunnen we ons hierop uitleven. 
 
Dit gaan we bekijken met de juffen en meesters. 
 

 Mogen we langer op GWP?  
Dit kunnen we niet kiezen. Volgend schooljaar mag L5 en L6 een volledige week gaan.  
Waar we naar toe gaan zullen jullie begin september te horen krijgen. 
 

 Kan er op school een voetbaltornooi georganiseerd worden?  
 
Normaal is dit zo maar omdat juf Lien hier niet is, is dit weggevallen.  Volgend jaar 
komt dit opnieuw. 
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 Kan er een scorebord voorzien worden op de speelplaats? Bvb. voor scores 
voetbal bij te houden. 
 
Geen slecht idee, dit gaan we ook bespreken met de juffen en meesters. 
 

 Een hutje waar alle klasballen in verzameld worden :  
 
Dit gaan we niet doen. Het risico is dat er ’s avonds veel  voetballen gaan verlroen 
raken. De klasballen horen in de klas. We vragen steeds om de opvangbal terug te 
brengen naar de leraarskamer, nu hebben we geen enkele opvangbal meer. Er moet 
meer zorg gedragen worden van de ballen. 
 
 

 Meer tennis tijdens turnen.  
 
We weten niet of dit kan. Tennis staat niet in het leerplan. Misschien kunnen we dit 
als extra sport inlassen op een woensdagnamiddag voor L3,L4,L5 & L6.  We gaan dit 
navragen!  
 

 
 Kunnen de speelgoedkoffers eens gesorteerd worden?  

De juffen en meesters moeten hiervoor een verantwoordelijke in de klas aanduiden 
en dit ook op de takenlijst zetten. 

 

L5 :  

 Kan de ideeënbus op een andere plaats geplaatst worden? Bvb. buiten onder het 
afdak. 
 
Dit is een goed idee, dit nemen we mee en misschien maken we er een extra 
ideeënbus van.  
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 Normaal gezien moeten fietsers onmiddellijk vertrekken na school, mogen zij 

langer blijven?  
 
Dit zal niet gaan. Er is om 15:45 iemand die jullie helpt met oversteken. Kinderen zijn 
dan ook niet verzekerd, tenzij ze in de opvang blijven. 

 

L6 :  

 

 Een vlag voor aan de inkom van school met het schoollogo op.  
 
Als we centen hebben kunnen we dit doen maar we geven liever geld uit aan 
materiaal voor de kinderen zelf. 
 

 De lijnen op het verkeerspark vernieuwen. 
 
Dit gaan we momenteel niet doen omdat er binnen enkele jaren containers zullen 
geplaatst worden op het verkeerspark voor de nieuwbouw. Nadien zullen we de 
lijnen misschien herschilderen, maar dit is niet zeker. 
 

 Elke klas heeft een klasbal om voetbal te spelen. Kan er voor elke klas ook een 
basketbal voorzien worden?  
 

 In iedere speelgoedkoffer zat een basketbal. Er moet zorg gedragen worden van 
het materiaal. We zullen volgend schooljaar in elke speelgoedkoffer opnieuw een 
basketbal voorzien. 

  


