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 niet iedereen aanwezig 

 Geen foto omdat er  afwezigen zijn. 

 

Opmerking van de poetsdames “Hartelijk voor het leuke kerstkaartje” 

 

Vraag vanuit de ideeënbus 

Voorstel vanuit het vierde 

Een dag doen wat je wil 

Lien vindt het geen goed idee want dan doet men dingen die echt niet mogen. 

In het Jommekesboek ‘Kinderen baas’ loopt het ook mis volgens Vedran. 

Volgens Wendy en Zoë valt het schoolreglement wel mee. 

Volgens Arne is het een beetje streng: als een kindje stout is, is de meester boos  

 Voorstel afgewimpeld 

 

Voorstel vierde 

Altijd zwemmen met eerste beurt 

Volgens Ian moet er gewisseld worden, anderen vinden dat het niets uitmaakt, de lkr. maken een 

beurtrol en die respecteren we 

 Voorstel afgewimpeld 

 

Voorstel zesde 

Muziek ook tijdens de middag 

Goed idee, vindt iedereen!!! 

Misschien moeten we het eens proberen 

Nadeel: middagouders moeten muziek bedienen maar volgens Zoë kan Jeff dat!! 

Afspraak: juf Lieve vraagt aan juf Els of het mag en spreekt verder af met Jeff  

 Voorstel in beraad 

 

1ste leerjaar A Bo Van de Ven niet 
aanwezig 

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 niet 
aanwezig 

4de leerjaar B Cara Wens  

4de leerjaar C Niet aanwezig 

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   



Vraag vanuit de leerkrachten 

Gelieve minder te storen tijdens de pauzes 

Valpartijen -> middagouders -> serieuze blessure-> middagouders komen binnen in pp 

Een vraag waarvan je weet dat je die echt aan een betrokken lkr moet stellen is eerder uitzonderlijk 

en die mag je nog wel stellen  bv acrobatie begeleid door juf Susanne gaat waar en wanneer door  

 

Meer aandacht voor: neem boterhammen en munt mee uit de klas 

                                       Sleutel speelhuisje wordt doorgegeven door juf Lieve en juf Linda 

 

We willen de aandacht trekken door een slogan op de deuren van de personeelsplaats, zo kan je nog 

eens nadenken of je echt wel moet kloppen 

 

Slogan 

Enkel als het echt, echt moet 

Is het een beleefd klopje dat het doet 

 

Verslag juf Lieve 


