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                              Leerlingenraad donderdag 2 mei 2019 

 

 

 

 

 

Aanwezig : Ella-Sue & Arno (L1), Ester & Juliette (L2), Jules & Arno (L3), Seppe & Mira (L4), Manuel & 

Cyriel (L5), Ella & Margot (L6) 

 

Afwezig : / 

L1 :  

 Mag de buitenspeelkeuken eens op de speelplaats van het lager staan?  

 

Eigenlijk is de buitenspeelkeuken gemaakt voor de kleuters. Het eerste leerjaar mag samen 

met de juf wel eens spelen op de speelplaats van de kleuters. 

  

 Kan er op het einde van het schooljaar een ijskar komen?  

 

Misschien volgend schooljaar. 

 

L2 :  

 Mogen de kinderen die boterhammen eten ook voor de saladbar kiezen?   

We kregen de saladbar “cadeau” van onze algemene directeur. Alle kosten worden 

betaald door de scholengemeenschap. Het is de bedoeling om dit uit te proberen tot 

eind juni. Nadien zullen we bekijken of ook de boterhammeneters de saladbar 

kunnen uitproberen. De juffen en meesters willen dit ook graag.  
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 Een afdak voor de regen :  

Dit zal nog niet lukken. Wanneer er een nieuw gebouw komt, dan zal dit 

waarschijnlijk wel voorzien worden. Ps. : volgend schooljaar krijgen de kleuters een 

nieuw gebouw. 

 Mogen we langer turnen?  

 

Dit kunnen we niet kiezen. Mocht dit aan ons liggen dan zou elk kind meerdere uren 

sporten per dag. Na school is er ‘sportsnack’. Jullie kunnen hieraan meedoen.  

L3 :  

 De nieuwe ringen worden weinig gebruikt door onze klas, alsook door andere 

klassen. Ze draaien door waardoor het gevaarlijk is. 

 

Dit moeten jullie nog gewoon worden. We hebben al kinderen gezien die wel tot het 

einde geraken. Het is uitdagender. Blijven proberen!  

 

 Meer keuze in de soep. 

 

We kunnen dit zelf niet kiezen. Iedere dag wordt er soep gemaakt voor 2000 

kinderen. En dit is de “soep van de dag”. Het is de bedoeling dat jullie van de soep 

proeven.  

 

 Kan er iets speciaals komen om te eten, bvb. pizza of pasta?  

 

Dit is wel zeer ongezond en we willen graag een gezonde school 

blijven. Pasta kan je krijgen op het schoolfeest. Misschien volgend 

jaar? 

 

 Het touw naast de glijbaan is versleten. Mag er een glijpaal in de 

plaats komen?  

  

Het touw staat losser, maar dit is nog steeds veilig genoeg.  We weten niet of een 

glijpaal veilig genoeg is voor onze preventieadviseur.   

 

 Een kind uit de klas blijft worstelen dat sommige kinderen boterhammen met 

choco eten tijdens de middag. 

  

We hebben liever geen choco op de boterhammen. Het is de bedoeling dat de 

mama’s en papa’s zo gezond eten meegeven naar school, maar het blijft hun 

beslissing. 
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 Kan er eens een speciaal dessert op het einde van het schooljaar gegeven 

worden? Bv. chocoladefontein met marshmallows of ijsjeskar.  

 

We willen liefst zo gezond mogelijk eten promoten.  

 

 We zouden graag met het speelgoed en de speelhut van de kleuters spelen  

 

Neen, dit gaan we niet doen. Dit is gemaakt voor de kleuters en niet voor de lagere 

afdeling.  

 

 De balken aan de speeltuin waarop je naar boven kan lopen bezorgen ons soms 

splinters. 

 

We zullen de balken afschuren tijdens de klusjesdag. 

 

 We willen graag eens een speeltijd meespelen met de kleuters. 

 

Sommige kinderen zullen dit leuk vinden, andere niet. Bespreek dit gerust eens met 

jullie juf of meester. 

 

 De boterhammeneters zouden graag nog eens 

buiten willen eten. 

 

We wachten op de zomer!  De juf of meester die 

toezicht heeft, mag  beslissen of het haalbaar is. 

 

 Kunnen er picknicktafels bijkomen?  

 

We hebben dit al even bekeken met de oudervereniging. Zij zijn hier mee bezig en we 

hopen dit in orde te hebben tegen september. 

 

 De boterhammeneters vinden dat ze te weinig tijd hebben om te eten. 

 

Jullie hebben 25 minuten de tijd om te eten. Dit moet ruim voldoende zijn. Tip : hou 

het babbelen voor op de speelplaats en zorg eerst dat je eet.  

 

 Kan er een oproep gedaan worden aan de ouders om gezelschapsspelen te 

schenken aan de klassen? Zo kunnen we tijdens slecht weer hiermee spelen. 

 

Kinderen dragen vaak geen zorg van de gezelschapsspelen in de box. We zullen dit 

bespreken. 
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 Boterhammeneters kunnen vaak niet bij hun vrienden zitten tijdens de middag 

en moeten dan vaak bij een andere klas gaan zitten. 

 

Jullie kunnen ’s morgens, ’s middags en in de namiddag bij jullie vrienden zijn. We 

kunnen dit onmogelijk veranderen. Voorstel van L6 : L5 en L6 vroeger laten eten aan 

de hoge tafels. Van zodra deze klassen gedaan hebben met eten kunnen L3 en L4 aan 

de hoge tafels zitten. Bespreek dit gerust met meester Lenny & meester Wim. 

L4 :  

 

 We vinden dat kinderen niet naar de 

klimaatmars mogen gaan :  

 

De ouders beslissen dit zelf. 

 

 

 Mag er op woensdag spuitwater meegenomen 

worden naar school?  

 

Neen, dit gaan we niet toelaten. Enkel plat water is toegestaan op onze school. Van 

spuitwater krijg je een opgeblazen gevoel. 

 

 Kan er een natuurbeschermingsdag georganiseerd worden?   

 

Binnenkort gaan we een klimaatdag voor L5 en L6 organiseren.  

 

 Krijgen we een vrije dag op school?  

  

Jullie hebben al veel vrije dagen. Van de 12 maanden zijn er  maar 8 maanden les.  

 

 Mogen oma’s en opa’s eens op bezoek komen?  

  

Op de ‘openklasdag’ mogen de grootouders komen kijken. We organiseren dit om de 

2 jaar. 

 

 Kan er nog eens een loopwedstrijd georganiseerd worden op school zoals 

vroeger?  

  

Vroeger vonden kinderen dit niet leuk. De loopwedstrijd wordt georganiseerd door 

de gemeente Maarkedal en bij ons op school is het lopen voor plezier. Het is vooral 

de bedoeling dat iedereen sport die dag. 
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L5 : 

 De banken in de boomhut zijn niet stevig en zitten los. 

 

We zullen dit bekijken en doorgeven aan Tom. 

 

 Het scorebord is er nog niet. 

 

We zullen dit vragen aan de oudervereniging. Zij hebben eerst centen nodig. Daarom 

organiseren wij feesten. Zo’n scorebord kost vrij veel geld. Als we een scorebord 

plaatsen, dan moet dit stevig en goed zijn. Het zou leuker zijn mocht dit een digitaal 

bord zijn.  Ondertussen zijn er 2 scoreborden geleverd.  

 

 Krijgen we een schommel?  

 

Dit gaan we niet doen. Er zijn 130 kinderen in het lager en er kan maar 1 kind op de 

schommel. Ook hebben we geen plaats genoeg om dit te plaatsen. 

 

 

 

 

 

L6 :  

 

 Een nieuw net voor de zandbak? 

 

We zullen dit ook  bekijken. 

 

 De lijnen en stippen herschilderen op de speelplaats. 

 

We zullen dit noteren voor de klusjesdag.  
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 Kan er een systeem voorzien worden voor de handdoeken in het toilet? Vaak 

vallen deze op de grond. 

 

 

 Dit gaan we bekijken. Over het gedrag van het toiletbezoek zijn we niet tevreden. 

Vaak gaan kinderen niet naar het toilet terwijl ze wel in het toilet zitten. Het 

toiletbezoek kan beter! 

 

 Een bord voor ‘dode hoek’ op onze schoolbus?  

 

Dit is een goed idee! Ondertussen is dit in orde gebracht. 

 

 
 

 

 Nieuw touw naast de glijbaan & banken in de boomhut -> deze opmerkingen 

werden beantwoord bij L5. 

 

  


