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Welkom aan iedereen 

 

Nemen van de groepsfoto 

Niet mogelijk want niet iedereen is aanwezig.  

Gelieve er toch nog eens speciaal op te letten dat je klas vertegenwoordigd wordt! 

Evaluatie muziekdag 

- We staan versteld van het talent bij de jonge leerlingen.  

- Er waren veel kinderen aanwezig, dit vinden we heel fijn.  

- Er was voldoende aandacht voor degenen die speelden. We vonden het spijtig dat de 

leerkrachten er niet waren maar zij hadden andere verplichtingen.  

- Dit is zeker voor herhaling vatbaar. Volgend jaar zouden we dit eventueel tijdens de uren 

laten doorgaan zodat iedereen aanwezig kan zijn om te kijken.  

 

Evaluatie toiletten 

Wordt er beter doorgespoeld? Blijft men nog lang rondhangen? 

- Bij de jongens blijft doorspoelen een probleem. De geur blijft dus ook.  

- Bij de meisjes loopt het opmerkelijk beter.  

 

Voorstelling actie ‘Win een make-over van je WC’ 

- Je mag met je school een ontwerp doorsturen van jouw droomtoilet. De winnaar krijgt dan 

een budget om de toiletten op school aan te passen.  

- Wedstrijd loopt tot 19 november 2016 (wereldtoiletdag).  

- We beginnen hier volgend schooljaar mee tijdens de leerlingenraad.  

 

 

1ste leerjaar A Emma Verhaegen (niet 
aanwezig) 

1ste leerjaar B Lara Marien (niet 
aanwezig) 

1ste leerjaar C Elise Snoeckx  

2de leerjaar A Arne Kempenaers 

2de leerjaar B Thomas Olieslagers (niet 
aanwezig) 

2de leerjaar C Flore Mariën  

3de leerjaar A Stan Vets 

3de leerjaar B Lien Dens (niet aanwezig) 

3de leerjaar C Nele Sebreghts (niet 
aanwezig) 

4de leerjaar A Femke Verhavert 

4de leerjaar B Joey Van Haevre  

4de leerjaar C Kay Vervecken  

5de leerjaar A Michelle Carlier (niet 
aanwezig) 

5de leerjaar B Femke Devoght (niet 
aanwezig) 

5de leerjaar C Dani Cavens  

6de leerjaar A Zoë Van Rooy  

6de leerjaar B Emiel Geerts  

6de leerjaar C Stien Avonds  



Vraag vanuit de ideeënbus 

Geen vragen 

 

Vraag/ voorstel vanuit de leerlingenraad zelf 

- De kippen ontsnappen uit het kippenhok en laten een boodschap achter. Dit vinden de 

kinderen en juffen vies en niet fijn.  

Zorg dat de kippen in het hok blijven en jaag deze niet op. Ook het kippenhok dringend 

herstellen zodat de kippen niet kunnen ontsnappen, is echt nodig!!! 

- Kunnen de tafels opnieuw hersteld worden? Kinderen die ze daarna stuk maken, verdienen 

een straf.  

 

Aandachtspunt van de vorige maand  

Iedereen gelijk voor de wet: 

- Iedereen met de rij naar huis.  

- Tijdens de middag niemand in het bos.  

Is de situatie verbeterd? 

- Rij: een beetje beter maar er is nog veel werk aan de winkel.  

- Middag bos: dit is beter.  

 

Wat zeg je in de klas? 

- Blijven letten op het samen met de rij naar huis gaan.  

- Niet op de tafels zitten, staan,…  

- Jongens: blijven letten op de orde in de toiletten.  

- Vertellen over de wedstrijd (make-over WC).  

 

 

Verslag juf Lieve en juf Melissa 


