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 niet iedereen aanwezig 

 Geen foto omdat er  afwezigen zijn. 

 

Opmerking van een leerkracht 

Het voorbije jaar deed de llnraad goed werk: afspraken rond beleefdheid -> heel goed 

Rollerdag -> keiplezant 

 

Bedenking vanuit de ideeënbus 

 

 De liedjes van onze klas komen nooit aan bod (2b) maar dat is rechtgezet door juf Ann en 

Lien want ze hoorden duidelijk een liedje gekozen door hun klas 

 

Vragen en toekomstplannen  vanuit de leerlingenraad 

 

 Voor volgend schooljaar misschien een dierendag organiseren: een ganse week maar 2 

leerjaren per weekdag, woensdag niet 

 Leestassen nog eens goed nakijken bv. stiften (eerste leerjaar) 

 Muziek voor een vakantie of verlengd weekend ipv voormiddag en middag , voor-en 

namiddag, dan worden de lkr minder gestoord tijdens de babbelbox 

 We vragen de leerlingen niet aan de installatie te komen, want als die stuk gaat, is het 

gedaan met  muziek op de speelplaats 

 Nieuw speeltuig: wanneer komt dat, we zagen ooit een powerpoint 

 Misschien rond de antipestweek meer werken, ook vanuit de llnraad 

 

 We leggen dit voor aan de leerkrachten en juf Els en bespreken het antwoord op de 

leerlingenraad eind juni 

 

 

1ste leerjaar A Bo Van de Ven  

1ste leerjaar B Arne Kempenaers 

1ste leerjaar C Patricia Vervoort 

2de leerjaar A Nele Sebrechts niet aanwezig 

2de leerjaar B Lien Dens 

2de leerjaar C Tijs Peeters niet aanwezig 

3de leerjaar A Axl Van Bael 

3de leerjaar B Vedran Lornoy niet aanwezig 

3de leerjaar C Femke Verhavert 

4de leerjaar A Fiene Van Opdorp  

4de leerjaar B Cara Wens  

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   



 

 

 

Slotwoord door juf Lieve en juf Ann 

 

 Het was jammer dat we geen enkele leerlingenraad hadden, waarbij iedereen aanwezig was 

 Het was ontzettend fijn en boeiend samenwerken met de leerlingen die er wel waren: er 

werd gediscussieerd met respect voor ieders mening en de leerlingen begrepen ook waarom 

bepaalde voorstellen niet konden worden goedgekeurd  

 Tijdens de  laatste leerlingenraad volgt er een kleine verrassing maar juf Lieve en juf Ann 

bespreken dit pas als de rapporten geschreven zijn 

 

Slotwoordje door de leerlingen 

 

 Iedereen zou volgend jaar nog wel eens in de leerlingenraad willen zitten, ook de twee 

leerlingen van het zesde maar … die mogen jammer genoeg niet meer. Zij kunnen misschien 

in het secundair in de leerlingenraad zetelen 

 

 

 

 

 

 

Verslag juf Lieve 


