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Welkom aan iedereen! 

  

Nemen van de groepsfoto 

Niet iedereen is aanwezig dus dit gaat niet.  

 

Evaluatie uniformendag 

Er is besproken in de klas of iedereen hetzelfde was, nu we toch met z’n alen min of meer hetzelfde 

gekleed waren. Was dit nu ook echt?  

- Een beetje  

- Neen: iedereen heeft iets van zichzelf, iets bijzonder. We kunnen nooit helemaal hetzelfde 

zijn.  

In bijna alle klassen vonden ze het een leuk initiatief voor één dag, voor langer zouden ze dit niet 

allemaal zien zitten.  

Het is heel leuk dat iedereen moeite deed om hieraan mee te doen. Dit is voor herhaling vatbaar!  

 

Bespreken vorige leerlingenraad  

- Voorstel eetdag, dit leek eerder moeilijk.  

Alternatief voorstel  traktatie carnaval: juf Els zorgt voor bv. cake en chocomelk. De 

kinderen van de leerlingenraad mogen ’s middags alles mee klaar zetten en helpen bij de 

bedeling ervan. Dit vinden ze heel leuk.  

 

Vraag van de maand 

Dit wordt tot nu toe goed onthaald, de mensen vinden dit fijn.  

 

Tijdens het binnengaan na de speeltijd, komen vaak ook nog leerkrachten naar buiten om naar hun 

rij te gaan. De juffen van de rij moeten dan vaak zeggen dat de leerlingen opzij moeten gaan.  

 Doe-ditje van de maand: spontaan plaats maken voor een juf of meester.  

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 
(afwezig) 

4de leerjaar B Joey Van Haevre 

4de leerjaar C Kay Vervecken (afwezig: 
nog maar 1 x geweest) 

5de leerjaar A Michelle Carlier 

5de leerjaar B Femke Devoght (afwezig) 

5de leerjaar C Lesley Toemaes (afwezig: 

nog nooit geweest) 

6de leerjaar A Zoë Van Rooy  

6de leerjaar B Emiel Geerts (afwezig) 

6de leerjaar C Stien Avonds 



 

Vraag vanuit de ideeënbus 

Geen briefjes in de ideeënbus.  

 

Vraag/ voorstel vanuit de leerlingenraad zelf 

- Juf Lieve had vorig jaar met de leerlingen van de leerlingenraad kerstkaartjes gemaakt voor 

bibmoeders, zr Anne-Marie,… Dit werd heel positief ontvangen en dus zouden we dit 

nogmaals willen doen. We maken deze vandaag.  

 

Wat vertellen we in de klas?  

- Doe-ditje van de maand: spontaan opzij gaan aan de deur als een leerkracht door moet.  

 

Kerstkaarten inkleuren 

Juf Lieve zorgt ervoor dat iedereen de kaart op tijd krijgt: middagteam, bibmoeders, juf Els, Zr. 

Anne-Marie, secretariaat: Hilde, Jurgen en Goedele, begeleiders huiswerkklas, leerkrachtengroep, 

helpers ‘Den Brand’, internaat  

 

Verslag juf Lieve en juf Melissa 


