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Wommelgem,  dinsdag 24 november 2009 

 

 

Verslag leerlingenraad 23 november 2009. 

 

1. Speelplaats 

a. De leerkrachten hebben een werkgroep opgericht die zich bezig houdt met de 

speelplaats. In deze werkgroep zitten dhr. Rudi, juf In, juf Ann, juf Ingrid, juf 

Inge B. en meneer directeur. 

b. Er hebben reeds drie vergaderingen plaats gevonden. 

c. Volgende thema’s zijn aan bod gekomen: 

i. Speelplaatsregels 

ii. Regels rond voetbal 

iii. Een brief naar de ouders 

iv. Herverdeling van de speelruimte 

d. Begin volgende trimester zullen de ouders een brief krijgen vanuit deze 

werkgroep. 

 

2. Zichtbaarheid 

a. Sinds 9 november 2009 vragen de ouderraad en de school om terug met 

fluorescerende hesjes naar school te komen. De ouderraad heeft aan de nieuwe 

leerlingen hesjes uitgedeeld. 

b. De ouderraad vraagt om zoveel mogelijk leerlingen aan te zetten om deze 

hesjes te dragen. Vanuit de leerlingenraad wordt geopperd hier een wedstrijd 

aan te verbinden. Aan deze wedstrijd moet een prijs verbonden worden voor de 

klas die het meest in orde is met de zichtbaarheid. Een boekentashoes is een 

goed alternatief voor leerlingen die het hesje niet cool genoeg vinden. Er moet 

echter wel zelf voor een hoes gezorgd worden. Een mogelijk prijs zou kunnen 

zijn: “zelf fluo – hesjes ontwerpen met de klas die gewonnen heeft.” 

c. De controle zou gebeuren door de klassenvertegenwoordigers van de 

leerlingenraad. Wekelijks controleren ze op wisselende dagen het gebruik van 

de hesjes. Zij noteren dit op een lijst die ze van de directeur krijgen. De 

leerlingen van 4 – 5 en 6 controleren de kleutertjes. 

d. Vanuit de leerlingenraad is er vraag om SAM DE VERKEERSSLANG terug 

langs te laten komen. 

e. Verdeling verantwoordelijkheid kleuterschool: 

6B K7 5A K4 

6A K6 4B K3 

5B K5 4A K2 

 

 



f. Controlemomenten: 

 

i. Vrijdag, 7 december 2009 

ii. Woensdag, 2 december 2009  

iii. Donderdag, 10 december 2009  

iv. Dinsdag, 15 december 2009  

v. Dinsdag, 5 januari 2010 

vi. Maandag, 11 januari 2010 

vii. Maandag, 18 januari 2010 

viii. Dinsdag, 26 januari 2010 

ix. Woensdag, 3 februari 2010 

x. Donderdag, 11 februari 2010 

xi. Vrijdag, 26 februari 2010 

xii. Donderdag, 4 maart 2010 

xiii. Vrijdag, 12 maart 2010 

xiv. Woensdag, 17 maart 2010 

xv. Vrijdag, 2 april 2010 � afsluiten: winnaars worden bekend gemaakt. 

 

 

3. Spaaractie van de “Gazet van Antwerpen 

 

a. De klassen zijn vrij om hieraan deel te nemen. 

b. De klas met de meeste deelnemingsformulieren krijgt de formulieren van de 

andere klassen, om de winstkansen te verhogen. 

c. We zijn er ons van bewust dat de kans iets te winnen, klein is. 

 

 

Volgende vergadering: 25 januari 2010 


