
Verslag leerlingenraad van 24 september 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom aan iedereen! 

  

Nemen van de groepsfoto 

Niet gebeurd want niet iedereen is aanwezig.  

 

Bedoeling van de leerlingenraad 

We gaan het komende schooljaar iedere maand even samenzitten en bespreken ideeën vanuit de 

leerlingen. De juffen geven deze ideeën of voorstellen of bedenkingen door aan de andere 

leerkrachten en juf. Els 

In de volgende leerlingenraad vertelt de juf welk het besluit dan is. 

 

Vraag vanuit de ideeënbus 

Geen briefjes in de ideeënbus.  

!!!Alle briefjes die hierin komen te zitten moeten voorzien worden van naam en/of klas!!! 

 

 

Vraag/ voorstel vanuit de leerlingenraad zelf 

- 3A: 1 dag in een uniform naar school komen. Dit zou dan bestaan uit de kleuren wit en blauw 

omdat dit kleuren zijn die bijna iedereen heeft. Zo is het haalbaar.  

- Waarom een uniform?  

 Om  zo iedereen hetzelfde gekleed te laten gaan en zodat iedereen dus gelijk is.  

- Wanneer kunnen we dit laten doorgaan?  

 Misschien beter in de winter omdat je in de zomer bijvoorbeeld al geen lange jeans 

aandoet.  

 Vrijdag voor de herfstvakantie: iedereen is hiermee akkoord.  

 Hier wordt een brief voor meegegeven met de leerlingen van de leerlingenraad indien 

akkoord van juf Els en de andere leerkrachten.  

 

1ste leerjaar A Elisabeth Duwyn  

1ste leerjaar B Lara Marien 

1ste leerjaar C Elise Snoeckx  

2de leerjaar A Arne Kempenaers 

2de leerjaar B Thomas Olieslagers 

2de leerjaar C Flore Mariën 

3de leerjaar A Stan Vets 

3de leerjaar B Lien Dens 

3de leerjaar C Nele Sebreghts 

4de leerjaar A Femke Verhavert 

4de leerjaar B Joey Van Haevre 

4de leerjaar C Kay Vervecken 

5de leerjaar A Michelle Carlier 

5de leerjaar B Femke Devoght 

5de leerjaar C Lesley Toemaes afwezig 
wegens ziekte  

6de leerjaar A Zoë Van Rooy 

6de leerjaar B Emiel Geerts 

6de leerjaar C Stien Avonds 



- Nele uit 3C: Meer gras om op te spelen.  

 Probleem: als er gras is, wordt hierop gelopen en gaat dit gras weg doordat het 

vertrappeld wordt. (Stan uit 3A) Wanneer het dan regent, wordt dit slijk en waren alle 

kinderen vuil.  

 Voorstel gaat naar juf Els.  

 

- Juf Lieve  

Vorig jaar: zinnetjes waarmee je leerkrachten beleefd kon aanspreken. Is hier nog nood aan?  

Frequente vragen:  

- Mag ik naar het toilet alsjeblieft?  Je gaat onmiddellijk naar het toilet als je naar beneden 

komt dus eigenlijk kan het niet zijn dat je tijdens de speeltijd moet gaan.  

- Andere kinderen zitten  op het voetbalveld?  Juf/meester, zou je willen vragen of onze 

klas op het voetbalveld mag want er spelen nu andere kinderen.  

 

- Zoë 6A: speeltuig in het bos kapot  herstellen?  

 Het staat er nog niet zo lang misschien hebben wij nu geen geld om dit te repareren. Ook 

is dit in het verleden meerdere keren kapot gegaan.  

 

- Stien 6C: Zesdeklassers vragen zich af of er nieuw speeltuig komt en wanneer.  

 

- Stan 3A merkt op dat tijdens de speeltijd vaak naar het fietsenrek gegaan wordt. Dit mag 

niet. Er is nu reeds een extra juf of meester die ’s morgens bewaking doet. Kinderen zeggen 

dit na de leerlingenraad nogmaals in de klas.  

 

- Emiel 6B wil de rollerdag opnieuw organiseren. Dit willen we zeker doen maar meer naar het 

einde van het jaar wanneer het beter weer is.  

 

- Voorstel vorig jaar: dierendag.  

 Dit is een hele organisatie. We gaan waarschijnlijk dit jaar naar de zoo waardoor we 

allemaal al dieren zien. Dan kunnen we de dierendag misschien verschuiven naar volgend 

jaar? 

De leerlingen zien het zeker zitten om naar de zoo te gaan in plaats van een dierendag! Er 

mag al wel zeker nagedacht worden over hoe de dierendag praktisch in zijn werk kan gaan 

het komende jaar. 

 

- Emiel 6B: eventueel terug muziekdag waarbij iedereen zijn muziekinstrument mee naar 

school mag brengen?  -> juf Lieve vraagt het aan juf Els 

 

Wat zeggen we in de klas? 

- Fietsenrekken is verboden terrein!  

- Rollerdag komt terug.  

- Er is een voorstel voor uniformendag en voor muziekdag.  

- We zorgen nog voor 2 beleefde vragen aan de juffen en meesters.  

 

Verslag juf Lieve en juf Melissa 


