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Welkom aan iedereen! 

  

Nemen van de groepsfoto  

Gaat niet want niet iedereen is aanwezig.  

 

Bedoeling van deze  leerlingenraad 

1.Aantal kinderen die een instrument bespelen te weten komen.  54 in totaal  

Brieven zijn goedgekeurd en deze worden aan de juffen en meesters bezorgd. Tegen de volgende 

leerlingenraad worden de ingevulde brieven terug opgehaald. De afgevaardigde brengt deze 

strookjes mee naar de volgende leerlingenraad. 

Wanneer de afgevaardigde afwezig is zonder reden, kan deze klas dus niet meedoen.  

 

2.Taken bespreken bij het in orde brengen van de traktatie van juf Els tijdens het carnavalgebeuren: 

per leerjaar gaan de kinderen de hot-dogs bedelen  worstje ertussen leggen en sausje erop doen.  

 

Vraag vanuit de ideeënbus 

Geen briefjes in de ideeënbus.  

 

 

Vraag/ voorstel vanuit de leerlingenraad zelf 

- Muziekdag: wat met een piano?  

 Er zijn juffen en meesters met een keyboard, dit mag je eventueel gebruiken.  

- Het kippenhok is kapot langs de zijkant waardoor de kippen eruit lopen.  

 Dit wordt gemeld en we vragen om dit te herstellen.   

 

 

1ste leerjaar A Elisabeth Duwyn 
(vervangen door Emma 
Verhaegen) 

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 (afwezig) 

4de leerjaar C Kay Vervecken (afwezig) 

5de leerjaar A Michelle Carlier  

5de leerjaar B Femke Devoght 
vervangen door Fee 
Vanheukelen en Axelle 
Van den Bempt  

5de leerjaar C Lesley Toemaes (afwezig) 

6de leerjaar A Zoë Van Rooy afwezig 
wegens ziekte 

6de leerjaar B Emiel Geerts 

6de leerjaar C Stien Avonds 



 

Aandachtspunt van de maand  

- Vorige maand: juffen en meesters doorlaten  blijven volhouden.  

- Bij een discussie eerst proberen om het zelf op te lossen. Lukt dit niet, dan ga je naar de juf 

of meester of de middagouder, die bewaking heeft op dat moment.  

- Het binnen- en buitenlopen tijdens de middag: je mag naar het toilet gaan maar je gaat 

onmiddellijk terug naar buiten.  Hier komt een kaartje!  

 

Wat zeg je in de klas? 

- We hebben gepraat rond de muziekdag. De juffen en meesters krijgen hier nog een brief 

voor mee.  

- We hebben gepraat over carnaval.  

- Een ruzie eerst zelf oplossen.  

- Onmiddellijk vertrekken op het toilet als je klaar bent.  

 

 

 

Verslag juf Lieve en juf Melissa 


