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Welkom aan iedereen! 

  

Nemen van de groepsfoto 

Niet iedereen is aanwezig dus dit gaat niet.  

 

Evaluatie rollerdag  

- De kinderen vonden de rollerdag leuk. We zagen dat er zeer veel kinderen een gepimpte 

helm hadden, dat is heel fijn!  

- Sommige leerkrachten stuurden een positieve reactie! 

 

- De prijs geeft gemengde reacties van heel negatief tot heel positief.  

De kinderen van de leerlingenraad hebben goed gezwegen over de prijs!   

- We vinden het heel fijn dat iedereen zich aan het reglement heeft gehouden!  

Dit is zeker voor herhaling vatbaar!  

 

Vraag vanuit de ideeënbus 

Geen briefjes.  

 

Vragen vanuit de klas 

Iedereen kijkt goed wanneer hij of zij de speeltoestellen heeft.  

 

 

 

 

 

1ste leerjaar A Emma Verhaegen afwezig 

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 afwezig 

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 afwezig 

5de leerjaar A Michelle Carlier afwezig 

5de leerjaar B Axelle Van den Bempt 

5de leerjaar C Lesley Toemaes 

6de leerjaar A Zoë Van Rooy  

6de leerjaar B Emiel Geerts niet thuis 

6de leerjaar C Stien Avonds niet thuis 



 

Programma volgend schooljaar 

- We proberen om elk trimester 1 ding te organiseren (dit jaar uniformendag, muziekdag en 

rollerdag).  

- Kijk er zelf ook op toe dat je kinderen die dit jaar vaak niet aanwezig waren op de 

leerlingenraad, ook niet kiest volgend jaar. Er zijn misschien  andere kinderen uit de klas die 

wel graag komen.  

- Elke maand opnieuw een aandachtspunt formuleren.  

- We starten met ideeën te verzamelen om de toiletten te pimpen. De eerste actie volgend 

jaar zal de deelname aan de wedstrijd ivm de toiletten zijn 

 

 

Wat zeg je in de klas? 

- Volgend jaar goed nadenken als je je kandidaat stelt voor de leerlingenraad.  

- Kort vertellen wat we volgend jaar doen (toilet pimpen, aandachtspuntjes, per trimester iets 

organiseren,…) 

 

 

Verslag juf Lieve en juf Melissa 


