Verslag leerlingenraad: 30-11-2017
Verantwoordelijke leerkrachten:
Aanwezig : Pieter, Sofie en Maria
Afwezig: Toon, Myriam
Aanwezige leerlingen:
L3: Elise, Flore, Romi, Noa
L4:Ewout en Jorrit
L5: Lucas, Eline, Free, Evy
L6: Marthe, Maren, Jente, Emma

Te bespreken punten:
1. Voorstellen vanuit de klassen?
Toiletten:
• kunnen een laagje verf gebruiken, leerlingen van L5 en L6 gaan de oppervlakte
van de vloer berekenen en laten aan juf Liesbeth weten hoeveel verf er moet
gekocht worden.
• Kleuren die gekozen zijn : oranje, rood, groen, geel en blauw. We hangen een
papier op in de gang nieuwbouw en 1 in L6 . De leerlingen die willen kunnen dan
een stem gaan uitbrengen welke kleur ze verkiezen.
• De leerlingen willen graag op elk toilet toiletpapier want ze vinden het niet fijn als
ze te weinig papier mee hebben.
• Ze vinden de wc-brillen vuil. Misschien nieuwe brillen voorzien of iets leuks op wc
brillen aanbrengen.
• Ze zouden ook een toilet per graad willen. De kinderen van L1 sluiten hun deur
niet. Ze kloppen dan op de deur en er wordt geen antwoord gegeven. Met gevolg
dat ze dan de kinderen op toilet zien zitten.
De kinderen van de leerlingenraad gaan vertellen in de klas dat ze samen
verantwoordelijk zijn voor de toiletten en bespreken dit in het kort.
Klusjes voor meneer Johnny
Water spat uit de kraan in de toiletten nieuwbouw.
Slot eerste deur rechts bij de jongens gaat niet goed dicht.
Slot eerste deur links bij de meisjes gaat niet goed dicht.
Misschien al de deuren eens controleren.

voetbal op de speelplaats
• de leerlingen willen dat er lijnen geschilderd worden. Meester Pieter zegt dat de verf
er snel afgaat, dat er degelijke verf moet gebruikt worden.
• Ze hadden ook graag grasveld maar gras gaat kapot, moet afgereden worden, moet
regelmatig omgespit worden… leerlingen van de leerlingenraad gingen dit doorgeven
aan de klasgenoten.
• Er werd voorgesteld om 1 dag per week niet te voetballen.
• De goals zijn niet zo veilig . Ze vallen snel om. Ze wilden ze graag vastzetten. Pieter en
ik zeiden dat we ze niet konden vastzetten omdat we soms speelplaats nodig hebben
voor feesten, sportdagen, …
Misschien wel stenen erop leggen zodat ze steviger staan.
Spelen op de speelplaatsen.
• Leerlingen van L6 zouden graag 1 keer per week op de kleuterspeelplaats willen
spelen om hun kleutertje te zien.
Meester Pieter en ik vonden dit wel een goed voorstel.
• Ouderraad wou ook dat iedere leerling zou mogen gaan spelen waar ze zelf willen.
Niet met een papier dat aan de klas hangt. Leerlingen kunnen dan in de
sprookjestuin, onder de bomen, in de speeltuin, op de kleuterspeelplaats,…
• Opmerking: dan gaan we de afspanningen wel eens moeten herbekijken.
• Misschien eens uitproberen en zien of het lukt.
Sigaretten binnen en buiten de schoolpoort.
• De leerlingen merkten op dat er binnen de schoolomgeving meer precies achter klas
juf Els veel sigarettenpeukjes liggen.
• Dat er veel gerookt wordt door ouders tussen het poortje kleuterblok en ijzeren
afspanning.
• Aan de kant Heurbeek ook veel sigarettenpeukjes liggen.
• We hebben gezegd dat de zaal vaak gebruikt wordt door verenigingen en dat we zo
niet kunnen voorkomen dat er sigarettenpeukjes liggen.
Leerlingen van de leerlingenraad gaan affiches maken om ervoor te zorgen dat er niet
meer gerookt wordt of geen sigarettenpeukjes meer liggen aan de schoolpoorten en
binnen en buiten de schoolomgeving.
Nieuwe stippen voor L6 want ze staan tekort op elkaar volgens hen.
Er werd al heel wat besproken. Hopelijk kunnen we hier al veel van realiseren.
Verslag juf Maria

