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Wommelgem,  dinsdag 29 september 2009 

Verslag Leerlingenraad 22 september ’09: 

 

1) Leden per klas: 

 

a. 1A: Emma Oversteyns 

b. 1B: Romy Van den Brande 

c. 1C: Freya Van de Velde 

d. 2A: Sean Vos 

e. 2B: Louise Kets 

f. 3A: Mathijs Smet 

g. 3B: Quinten Martens 

h. 3C: Paulien De Leeuw 

i. 4A:  Vincent Schelles 

j. 4B: Lena Goris 

k. 5A: Emely De Houwer 

l. 5B: Elvira Claeys 

m. 6A: Inne Fossey 

n. 6B: Michaël Roovers 

 

 

2) Regels op de speelplaats: 

 

a. Doel van de vergadering is om positieve regels op te stellen voor de 

speelplaats. In de eerstvolgende leerlingenraad bespreken we het onaangepast 

gedrag op de speelplaats en eventuele straffen. 

b. De leerlingen vragen duidelijk dat de bewakers allemaal dezelfde regels en 

straffen zouden hanteren. 

c. Regels die op papier zouden moeten komen: 

i. Kinderen van de lagere school laten de kleutertjes hun eigen spel 

spelen. We laten elkaar op de grond staan. 

ii. Bij het belsignaal gaan we onmiddellijk naar de rij. 

iii. Als de bal per ongeluk in een andere groep komt, geven we deze 

gewoon terug. 

iv. We spelen met de kinderen uit de eigen boven- of onderbouw, ook 

voetbal. 

v. We spelen goed samen, zonder ruzie te maken. 

vi. We hebben respect voor elkaar en voor het materiaal. 

vii. We laten alle kinderen spelen zonder hun spel te verstoren. 

viii. We luisteren even goed naar alle personen die bewaking hebben en zijn 

beleefd tegen hen.  



ix. We maken het stil op momenten dat dat moet. 

x. We gaan alleen naar het toilet. De toiletruimte is geen speelplaats. 

xi. We spelen enkel waar het mag. Dus geen grote kinderen in de 

kleuterspeeltuin; niet in de gangen of speelzaal. 

xii. Voor elk spel de juiste plaats. Voetballen doen we enkel op het 

voetbalveld. Ergens op klimmen, doen we op de klimmuur. Ergens aan 

hangen, doen we aan een hangrek en niet aan de goal. 

xiii. Speelgoed is er om ons te amuseren, niet om op dak te gooien. 

 

 

3) Volgende data: 

a. Maandag, 23 november 2009 

b. Maandag, 25 januari 2010 

c. Donderdag, 1 april 2010 

d. Donderdag, 17 juni 2010 

e. De vergaderingen vinden steeds plaats in de klas van Juf Els en starten om 

12.45 uur. Leerlingen die ’s middags naar huis gaan eten, mogen vroeger naar 

school komen. 


