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VERSLAG LEERLINGENRAAD

Maandag 23/05/2016 van 12.30u – 13.00u o.l.v. Juf Lauren
1. EVALUATIES:

üLaatste energiecontrole was goed à Er worden dit jaar geen controles meer gedaan.

üPyjamadag was een heel leuk voorstel van de leerlingenraad, waarvoor dank! Voor herhaling
vatbaar!

üHet complimentenspel (voorstel van Siel) werd ook in alle klassen uitgevoerd. Reacties waren
positief. Dit kan volgend schooljaar ook herhaald worden.

üMomenteel nog geen oplossing gevonden voor de meisjes die KUBB willen spelen op de
speelweide. Voor meester Marc wordt de groep te groot. Er is een extra leerkracht nodig .
1. VRAGENRONDE:

üMag een LEO-koek op school? à Neen, de afspraak voor de koeken is dat er chocolade aan
de binnenkant van de koek mag zitten maar niet aan de buitenkant.

üVoorstel voor leerlingen die niet goed luisteren in de klas: Wanneer leerlingen 3 streepjes
hebben à 1 speeltijd tegen de muur staan. Enkele klassen doen dit reeds op deze manier. De
leerlingen van de leerlingenraad stellen dit voor in hun klas.
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üMogen er stickers van de voetbal geruild worden op de speelplaats? à Ja / neen? Indien ja,
leerkrachten spreken af tijdens welke speeltijd dit kan. Ik vraag dit eerst na.
Vroeger reeds afgesproken : neen.

üWordt er volgend schooljaar terug een carwash georganiseerd om geld in te zamelen voor de
school? Ik vraag dit na.
De ouderraad organiseert volgend schooljaar opnieuw een carwash.

1. TO DO:

üTafels bij het spel Twister zijn verschoven à De leerlingen hebben meer plaats om te spelen.

üDe gekleurde bollen van het spel Twister opnieuw schilderen.

üWaterkraantjes op de speelplaats herstellen.

üWat meer groen, wat meer planten op de speelplaats?

üDe leerlingen van de leerlingenraad denken nog na over een leuke activiteit voor het einde
van het schooljaar. Ze houden mij op de hoogte van (eventuele) voorstellen.
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