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                              Leerlingenraad dinsdag 1 december 2020 

 

 

 

 

 

Aanwezig : Guust & Henri (L1), Kasper & Ewout (L2), Arno & Kaspaar (L3), Ester & Alice (L4), Jules & 

Julie (L5), Louise & Matteo (L6) 

Afwezig : / 

L1 :  

 Mogen we gamen op school tijdens de speeltijd? Vb. PlayStation.   

Dit gaan we niet doen. De speeltijd is gemaakt om veel te “spelen”.  We willen jullie 

dus zoveel mogelijk in beweging krijgen. (voetballen, speeltuig, tikspelen, 

basketballen,..)..  

 

 Kan er een klimboom voorzien worden met touw om daarlangs naar beneden te 

glijden? 

Dat is een leuk idee. We noteren en onthouden dit. We bekijken wat we hiermee 

kunnen doen, maar zeggen nog niet dat dit ok is. 

 

 Mag er op het einde van het schooljaar een clown op bezoek komen in de lagere 

klassen? 

We zullen dit eens bespreken op een vergadering van de oudervereniging. 

 

 Een leuke vlag voor op de boomhut (met schoollogo)? 

 

Supergoed idee, maar we zouden die plaatsen op het speeltuig.  

 

 Mogen we waterspelletjes spelen bij mooi weer (een aantal kinderen)? 

 

Dit is leuk maar wanneer alle kinderen met water spelen, gaan we heel veel water 

verspillen. Dit is niet zo goed  met de warme zomers die eraan komen.  Dus misschien 

kan dit wel als we heel zuinig omgaan met water EN als we regenwater gebruiken.  
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L2 :  

 Wij leerden in de klas over sorteren. Als je goed sorteert heb je niet veel restafval meer.  

(Er mag nu heel veel bij pmd zoals papiertjes koek) Zouden we ook een vuilbak van PMD 

kunnen krijgen? Niet voor flesjes, maar voor papiertjes, potjes yoghurt, … 

 

Dat is een goed idee. We hadden al stickers liggen voor pmd, rest en gft. Deze stickers zullen 

op de vuilnisbakken gekleefd worden. We denken dat dit geen goed idee is om dit nu al te 

doen en willen wachten tot de nieuwbouw er is zodat dit overal gelijk is. 

 

 
 Wanneer komt de boekenruilkast er? 

 

Zeer goede vraag. Deze moest er al staan maar we wachten op de afwerking. Door corona is 

dit uitgesteld. We zijn benieuwd wanneer deze gaat komen. We gaan dit navragen bij de 

oudervereniging. 

 

 Komt de saladebar ooit terug? 

 

Tijdens de huidige “Corona”-periode mogen we geen  gebruik meer maken van de saladebar. 

Zolang het code oranje en geel is mag dit dus niet. Nadien gaan we dit bekijken, maar we 

vrezen ervoor, omdat dit heel duur is (ongeveer 2,50 euro voor een portie) . We weten niet 

of mama en papa hier centen zouden voor geven.  

 

 Kan er eens pizza op het einde van het schooljaar (zoals het pastakraam)? 

 

We hebben dit al gedaan met pasta. Als we zo’n 200 pizza’s moeten maken moeten ze op 

tijde klaar zijn EN ze moeten ook warm blijven. Het is onmogelijk om zo’n groot aantal te 

bakken en om alle kinderen warme pizza’s te geven. We gaan nog eens navragen bij de 

oudervereniging wat er kan.  

 

 Op de bus zijn de gordels een beetje moeilijk om dicht te doen en open te krijgen. 

 

Dit gaan we melden bij Tom om dit te verhelpen. 
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L3 : 

 Een boksbal, hoekje op de speelplaats voor kinderen die zich even 

moeten afreageren of kwaad zijn.  

 

Dit moeten we bespreken met alle juffen en meesters.  

 

 Krijgen we een schommel of een wip? 

 

We hebben dit al veel gekregen als vraag. Op deze speeltuigen kunnen er 

maar 1 of 2 kinderen tegelijk. We willen graag speeltuigen waar er veel 

kinderen op kunnen. 

 

L4 :  

 Krijgen we go-carts of steps voor de oudere kinderen? 

 

We gaan dit idee meenemen, maar steps en go-carts aankopen is heel duur.  Eigenlijk 

houden we een actieweek/wieltjesweek zodat iedereen zijn eigen step kan mee nemen. 

 

 Kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden rond de grote tafels in de refter 

(beurtrol)? 

 

We gaan dit nu niet kunnen veranderen. Iedereen heeft een vaste plaats tijdens code oranje. 

Jullie moeten hier even rekening mee houden. Na de kerstvakantie kunnen we bekijken of er 

enkele leerlingen van L4  kunnen wisselen. Volgend jaar zal dit terug een normale werking 

zijn waarbij de tafels voor L5 en L6 zijn. 

 

 Kan er een extra mat voorzien worden onder de ringen? 

 

Onder de ringen liggen al speciale rubberen matten. 

 

 Wanneer komt de nieuwe parking aan de school? 

 

Dit is een zeer goede vraag. Eerst moet onze nieuwe school af zijn. De schepen van openbare 

werken heeft beloofd dat in 2021-2022 de Kolpaartstraat volledig vernieuwd gaat worden. 

Maar er ligt nog geen periode vast.  

L5 : 

 Mag er in het fietsenrek gespeeld worden?  

 

Dit ligt aan de meesters en juffen die toezicht houden. We zullen dit bespreken. Voor ons lijkt 

het normaal om daar niet te spelen omdat er veel dure fietsen staan. We kunnen eventueel 2 

rode stoplijnen schilderen. 
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 Kan er een scorebord geplaatst worden op de speelplaats? 

 

Dit is een leuk idee. We hebben hier  2 scoreborden klaar staan. Deze mogen gebruikt 

worden. Dit zal meegegeven worden aan de juffen en meesters. Afspraak is om hier zorg 

voor te dragen. 

  

 Mogen de tijden gewisseld worden wanneer er op welk veld mag gespeeld worden nu er 

opnieuw een verandering in middagspeeltijd bijvoorbeeld optreedt? 

 

Dit mag. Vraag dit gerust aan meester Wim, meester Lenny 

en juf Severine om dit te regelen. 

  

 Kan er meer variatie voorzien worden in fruit Tutti Frutti?  

 

Meester Stan heeft dit nagevraagd bij Anja. Er is elke 

woensdag ander fruit. Focus ligt op seizoensgebonden 

fruit. 

Juffen en meesters gaan jullie dit woordje uitleggen. 

 

 

 Graag willen we kussens op de banken in de tent.  

 

De kussens waren 3x zo duur dan de banken zelf (€1200). Dit is teveel geld om dit maar een 

jaartje te gebruiken. Als het regent en deze tenten staan een beetje van elkaar, dan kunnen 

de kussens ook nat worden. We gaan dit dus niet doen. 

 

 

 Kan er een basketpaal op speelplaats geplaatst worden?  

 

De basketbalpaal ligt al 3 weken klaar. Tom zal dit opvolgen. We moeten wel nog goed 

afspreken met meester Wim, meester Lenny  en juf Severine waar we deze paal plaatsen. Er 

mag dan wel geen basketbal gebruikt worden maar een plastic bal (voor de ramen van onze 

klaslokalen). 

 

 Krijgen we langere speeltouwen?  

 

Blijkbaar waren er veel springtouwen maar er zijn veel verdwenen. We bekijken dit wel met 

juf Fien of we dit kunnen aankopen (+-3 stuks).  Als de springtouwen verdwijnen, komen er 

wel geen nieuwe.  

 

 

L6 :  

 

 Wij hebben als klas een week actieweek gemist omdat we op GWP waren. Krijgen wij ook 

nog een actieweek?  
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Dit is OK. Toen het GWP was hebben jullie geen actieweek gehad. We zullen nog een 

actieweek inplannen in januari voor L5 en L6. 

 

 

 

 Mag er muziek gespeeld worden op de speelplaats zoals bij de kleuters? 

 

We moeten hier goede afspraken in maken. We hebben heel toffe buren en veel muziek is 

niet zo leuk voor hen. We zullen met de juffen en meesters afspreken, wanneer dit wel kan 

en hoe dit zal gebeuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mogen we elke dag Pokémon kaarten meebrengen naar school (of andere kaarten)? 

 

Enkel op woensdag mogen er pokémonkaarten meegebracht worden. We horen heel vaak 

dat er discussies zijn rond deze kaarten (sommige kinderen willen na het ruilen de kaart 

terug of willen er geld voor). Dit moet beter kunnen, anders komen er geen kaarten meer 

mee naar school. 

 

 

  


