
Verslag leerlingenraad van 25 september 2014 

1. Welkom aan de nieuwe leden van de leerlingenraad 

1ste leerjaar A Bo Van de Ven 

1ste leerjaar B Arne Kempenaers 

1ste leerjaar C Mathiz Wilrijckx 

2de leerjaar A Nele Sebrechts 

2de leerjaar B Lien Dens 

2de leerjaar C Tijs Peeters 

3de leerjaar A Jade Stickens 

Axl Van Bael 

3de leerjaar B  Vedran Lornoy 

3de leerjaar C  Femke Verhavert 

4de leerjaar A Fiene Van Opdorp 

4de leerjaar B Zoë Bellens 

4de leerjaar C Yasmijn Mertens 

5de leerjaar A Zoë Van Rooy 

5de leerjaar B Ian Suys 

5de leerjaar C  Wendy Vergauwen 

6de leerjaar A  Sarah Bellens 

6de leerjaar B Francis-Hervé Van 
Schoubroeck 

 

2. Vragen van de kinderen 

 Een grote glijbaan zou wel fijn zijn, we vragen het aan juf Els. 

 Een zandbak, maar dat mocht niet meer. 

 Chocomelk in de automaat. In het verleden werd die snel zuur. 

 Extra aandacht voor de toiletten, zowel boven als beneden. Ook goed doorspoelen en niets 

in het toilet gooien, dat er niet thuis hoort. Er worden kaartjes gemaakt, om de aandacht 

hierop te vestigen. 

 Volgens de zesdeklassers, die verantwoordelijk zijn voor het speelhuisje, vergeet men het 

kaartje om het speelgoed te ontlenen. Bovendien vergeten de kinderen het speelgoed terug 

te brengen en komen ze het speelgoed niet halen. Vraag: er zijn niet zo veel rollerskates, die 

goed in orde zijn. Kunnen er nog bijgekocht worden? 

 Graag nieuwe netten voor de basketbalring? We bedenken een goed idee om iets leuks 

samen te doen om netten te ‘verdienen’. 

 Beurtsysteem voor het voetbalveld loopt niet altijd goed. De ‘grote’ kinderen voetballen, 

terwijl de beurt voor het 1ste , 2de  en 3de is. Er  is steeds een optreden van de juf of meester 

nodig. De ‘groten’ verleggen hun terrein dan naar een andere plaats. 

 Er zijn weer leien aan de turnzaal stuk. 

 Hoe vraag je iets beleefd?  Juf Lieve maakt kaartjes. 

 

 

 

 

Juf Lieve en juf Maria 


