
Verslag Leerlingenraad 26 september 2013 
 

Aanwezig: 

1A: Romy Nijs 

1B: Lien Dens 

1C: Michael Alaerts 

2A: Maren Ruelens 

2B: Femke Verhavert 

2C: Seppe Dekort 

3A: Fiene Van Opdorp 

3B: Romy Van Gorp (vervangen door ?)  

3C: - 

4A: ?  

4B: Fien Horemans 

4C: Merel Verhavert en Ian Suys 

5A: Jorrit Janssens en Francis-Hervé Van Schoubroeck 

5B: Caitlin Van der Aa  

5C: Jonas Van Peel 

6A: Toon Tijsmans 

6B: Jinthe Swevers 

 

Verontschuldigd: Romy 3B, vertegenwoordiger 3C (ziek) 

 

1. Welkom en kennismaking met de nieuwe leden. 

 Enkele praktische afspraken: 

- We komen telkens samen op de speelplaats waar juf Gerd en juf Marie 

ons komen halen om 12.30 uur. We vergaderen in 5c ( klas van juf 

Marie). 

- Toon Tijsmans haalt elke keer de brievenbus leeg. 

- Foto leerlingenraad?  volgende keer als iedereen aanwezig is.  

 

2. Korte bespreking van onze leerlingenraad op school 

De bedoeling van deze leerlingenraad is dat Windekind een fijne en toffe school 

wordt, waar de leerlingen ook ideeën kunnen uitwerken. 

Ook de dingen die mislopen of nog verbeterd moeten worden, kunnen hier 

besproken worden. 

De afgevaardigden vertellen telkens in de klas wat er besproken is. 

Het verslag komt in het krantje en op de website. 

 

 



De ideeën kunnen op verschillende manieren in de leerlingenraad gebracht 

worden: 

 

- Door het aan de klasafgevaardigde te zeggen die het dan op de 

leerlingenraad brengt. 

- Door een briefje te stoppen in de brievenbus aan de personeelsplaats ( 

wel klas + naam noteren). 

- Door een mailtje te sturen naar de leerlingenraad. 

- Hiervoor ga je naar de website van de school. Klik eerst op “krantje” en 

dan op “ leerlingenraad”. Vermeldt ook hier je klas en naam. 

 

Kinderen krijgen de opdracht te vertellen over de werking van de leerlingenraad 

en hoe ze ideeën kunnen doorgeven in de klas. Kinderen van het 1ste leerjaar 

worden bijgestaan door leerlingen van het 6de leerjaar en Jonas van het 5de 

leerjaar.  

 

3. Ideeën vanuit de klassen 

- Jorrit: ze willen dat er een klok komt in de spelotheek 

 

4. Datum volgende vergadering: 24/10/2013 
 

 


