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Verslag leerlingenraad 18 juni 2009 

 

� Drankfonteintje: wordt zo spoedig mogelijk hersteld. 

 

� Gras inzaaien op het voetbalplein achter de school: dit is een gemeenteplein, de 

school heeft hier niets over te zeggen. 

 

� Speelzaal: Nadat de speelzaal is afgebroken, zal de vrijgekomen plaats ingevuld 

worden met een speeltuin. 

 

� Ballen: Er is een tekort aan ballen. Dit komt omdat de ballen op het dak liggen. Dit is 

de verantwoordelijkheid van de leerlingen zelf. De leerlingen uit de leerlingenraad 

melden nogmaals in de klassen dat er enkel met de eigen bal van de klas gespeeld mag 

worden. De ballen die op de daken liggen, worden er regelmatig afgehaald. 

 

� Computers: Er is nood aan nieuwe pc’s in de klassen. 

 

� Schoolfeest: 

 

o Vraag naar meer activiteiten voor oudere kinderen. 

o Het frietkraam langer open houden. 

o Speleo-box 

o Fietsen op wieltjes 

o Er was veel werk gestoken in het schoolfeest, maar het werd niet als echt leuk 

ervaren door de oudere kinderen. Het schoolfeest was meer gericht op kleinere 

kinderen. 

 

� Toiletten: Deze worden dagelijks gepoetst. Overdag moeten de leerlingen zelf zorg 

dragen over de netheid. Er wordt ook niet gespeeld in de toiletten. 

 

� Broodmanden: De broodmanden zouden een vast plaats moeten krijgen voor de 

refter. Er zal een teken aangebracht worden waar de verschillende manden geplaatst 

dienen te worden tegen volgend schooljaar. 

 

� Sport tijdens de middag: Volgend jaar verzorgen de leerlingen van het zesde leerjaar 

deze activiteit. Dit wordt nu reeds doorgegeven aan de leerkrachten van het zesde 

leerjaar door de leerlingen van het vijfde leerjaar. 

 



� Vergaderingen tijdens het schooljaar  2009 – 2010: 

telkens van 12.45 uur tot 13.30 uur 

 

o 25 september 2009  

o 23 november 2009  

o 25 januari 2010 

o 1 april 2010 

o 17 juni 2010 


