
Verslag leerlingenraad van 23 oktober  2014 

1. Welkom aan de nieuwe leden van de leerlingenraad 

 

 

2. Vragen van de juffen 

 Een vraag van de juffen: elke keer wisselen de deelnemers, graag een vaste afgevaardigde. 

Leerlingenraad wordt vooraf aangekondigd. 

 

3. Vragen van de kinderen AAN DE KINDEREN; 

 Lijsten rond voetbalveld, speeltuigen, het bos…. Beter respecteren van deze lijsten, er wordt 

door de kinderen hier te weinig aandacht aan geschonken. 

 Kinderen doen de deuren steeds op slot, ook al is er niemand op. Een oproep om dit niet 

meer te doen. Graag respect voor iedereen. 

 Na bevraging aan de poetsvrouwen blijkt dat het daar soms goed is en soms niet proper. De 

poetsvrouwen vragen zich af of de eersteklassertjes er wel ‘aan kunnen’. Een oproep voor de 

eersteklassertjes om de lage plasbakjes te gebruiken. 

 

4. Vragen van de kinderen AAN DE LEERKRACHTEN 

 Enkele kinderen vragen aan juf Els of Sinterklaas misschien nieuwe rolschaatsen kan 

brengen? 

 Kan er een nieuwe rollerdag komen dit schooljaar, het derde trimester? Juf Lieve en juf 

Maria vragen het na. 

5. Hoe stel je een vraag? 

 De kindjes  doen hun best om een goede vraag te stellen. Dat is fijn. 

 We voegen er een vraag bij:” juf, heb je nog een munt, want mijn munt zit vast?” 

 

 

Juf Lieve en juf Maria 

1ste leerjaar A Bo Van de Ven 

1ste leerjaar B Arne Kempenaers 

1ste leerjaar C Patricia Vervoort 

2de leerjaar A Nele Sebrechts 

2de leerjaar B Lien Dens 

2de leerjaar C Tijs Peeters 

3de leerjaar A Axl Van Bael 

3de leerjaar B  Vedran Lornoy 

3de leerjaar C  Femke Verhavert 

4de leerjaar A Fiene Van Opdorp 

4de leerjaar B Zoë Bellens niet aanwezig 

Cara Wens 

4de leerjaar C Yasmijn Mertens niet 
aanwezig 

Lilith Jaddoulle 

5de leerjaar A Zoë Van Rooy niet 
aanwezig 

5de leerjaar B Ian Suys 

5de leerjaar C  Wendy Vergauwen 

6de leerjaar A  Sarah Bellens 

6de leerjaar B Francis-Hervé Van 
Schoubroeck 


