
Verslag Leerlingenraad  24 oktober 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: / 

3C: Aaron Vellosa 

4A: Brian Cloots 

4B: Fien Horemans 

4C: Merel Verhavert en Ian Suys 

5A: 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. Ideeën vanuit de klassen 

-  Nieuw speelgoed voor in het speelhuisje. De leerlingen denken aan: 

 nieuwe rolschaatsen ( misschien een oproep doen aan ouders voor 

oude rolschaatsen?) 

 kapla blokken 

 meer springtouwen 

 De leerlingen van het zesde leerjaar melden ook dat het speelgoed van het 

speelhuisje niet altijd met respect behandeld wordt en dat het 

speelhuisje niet op de juiste manier wordt gebruikt.. ( bv. Vechten met de 

stelten)  

Wat kunnen we met de leerlingenraad hieraan doen? 

Na de vakantie het systeem beter opvolgen: geen kaartje is geen 

speelgoed. Misschien in een rij aanschuiven want nu is er veel geduw en 

getrek. 

De leerlingen van het 1ste leerjaar stellen voor om een beurtrol in te 

lassen, want zij durven niet altijd even goed naar het speelhuisje als er 

‘grote kinderen’ zijn. 



Voorstel: maandag en dinsdag leerjaar 1-2-3 

Donderdag en vrijdag leerjaar 4-5-6. 

 

Hoe kunnen wij met de leerlingenraad ervoor zorgen dat de kinderen het 

speelhuisje goed en correct gebruiken.  

 

De volgende leerlingenraad gaan we samenzitten om na te denken over een 

campagne voor het speelgoedhuisje. 

 

Andere ideeën: 

 

 

- Netten voor de basketbalring 

- Netten voor de voetbalgoal 

- Vuilbakjes voor de meisjestoiletten 

- Halloween? ( dit is al een beetje laat, de volgende keer moeten de 

leerlingen dit vroeger laten weten) 

Er waren leuke ideeën: misschien voor volgend jaar? 

 

2. Ideeën via mail: / 

 

3. Ideeën via brievenbus:/ 

 

4. Datum volgende vergadering: 28/11/2013 
 

 


