
Verslag Leerlingenraad  22 mei 2014 
 

Aanwezig: 

1A: Romy Nijs 

1B: Lien Dens 

2A: Maren Ruelens 

2B: Femke Verhaevert 

3A: Fiene Van Opdorp 

4A: Julie Lauwreys 

4B: Fien Horemans 

4c: Ian Suys en Merel Verhaevert 

5B: Caitlin Van der Aa  

5C: Wies De Herdt en Jonas Van Peel 

6B: Jinthe Swevers 

6A: Toon Tijsmans 

 

 

1. Opvolging vragenlijst speelplaats 

 

De vragenlijst is opgesteld door enkele leerlingen. 

 

Vragen: 

1) Wat speel jij op de speelplaats? 

2) Is er genoeg plaats om te spelen? 

3) Eigen mening. 

 

Er staan twee vragenlijsten op 1 blad. 

Deze worden gekopieerd en ingevuld. 

De vragenlijst is anoniem. 

Enkel de klas wordt ingevuld. 

 

Dan wordt de informatie verzameld. 

Caitlin, Wies, Julie, Maren en Fien brengen deze informatie samen. 

Vrijdag 23 mei worden de vragenlijsten in de klas uitgedeeld. 

Maandag 2 juni worden deze in de klassen opgehaald. 

Dinsdagmiddag 3 juni zit de leerlingenraad samen om alles op te lijsten. 

 

 

 

 

 



2. Actie voetbalveld. 

 

 

Vrijdag na de speeltijd geven wij met de leerlingenraad even uitleg bij de nieuwe 

netten en de vragenlijsten. Wat wordt er gezegd? 

 

Voetbalveld: 

- De netten zijn er gekomen, maar de regels moeten nagekomen blijven. 

- Er moet zorg voor de netten gedragen worden. Dus de leerlingen mogen 

niet trekken, klimmen,… aan de netten. Er zijn ook nieuwe doelen deze 

moeten ook met zorg behandeld worden. 

 

Vragenlijst: 

- Je moet eerlijk zijn, je eigen mening geven. 

- We gaan vertellen waarom we deze vragenlijst afnemen. 

De leerlingen willen weten of de speelplaats goed benut wordt en dat 

er genoeg plaats is om te spelen. 

- De briefjes gaan met de juf/meester mee. Deze worden anoniem 

ingevuld. Nadien geven de meesters en de juffen de ingevulde 

vragenlijsten terug aan juf Gerd of Juf Marie. 

 

 

 

3. Ideeën vanuit de klassen 

Volgend jaar een filmpje maken met de leerlingenraad. 

Wanneer wordt de boot gemaakt? 

 

4. Ideeën via mail: / 

5. Ideeën via brievenbus: / 

-  

 

 

6. Datum volgende vergadering:  ligt nog niet vast 

 

 

 

 

 

 

 


