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Verslag leerlingenraad 25 januari 2010. 

 

1. Zichtbaarheid 

 

 

a. Over het algemeen wordt de vraag om fluo-hesjes te dragen goed opgevolgd 

door de leerlingen. In sommige groepen kan het wel nog een beetje beter. Het 

zijn dikwijls dezelfde kinderen die hun hesje niet dragen. 

 

b. De grotere klassen zijn niet altijd gemotiveerd. De leerlingen van de 

leerlingenraad krijgen de opdracht om het dragen van deze hesjes te stimuleren. 

Zij zullen ook bespreken welke prijs eraan gekoppeld is. (De leerlingen van de 

winnende klas mogen eigen fluo-hesjes ontwerpen.) 

 

 

 

2. Speelplaats 

 

 

a. De rijen blijven een aandachtspunt. Verscheidene leerlingen uit de 

leerlingenraad melden dat niet alle kinderen zich houden aan de afspraken die 

gemaakt zijn over de rijen. Dit is een aandachtspunt naar de titularissen toe. 

 

b. In het derde leerjaar hebben de leerlingen zelf gekozen voor een rijenpolitie. 

Telkens is er een leerling verantwoordelijk voor de rij. Zij of hij zorgt ervoor 

dat de rij ordelijk verloopt. 

 

c. Paspoort: 

 

i. Een groep van leerkrachten en directie heeft een speelplaatspaspoort 

ontwikkeld. Deze kaart is nog niet af, maar zal in de toekomst aan de 

leerlingen gegeven worden.  

 

 

 

 

 

 



ii. Op dit paspoort staan de leefregels die gelden op de speelplaats. De 

regels zijn verdeeld in drie niveaus: 

 

1. De anderen 

a. We sluiten niemand uit 

b. We maken geen ruzie en zijn tegen pesten 

c. We lossen problemen verstandig op 

d. We verstoren geen spel 

e. We zorgen voor de zwakkeren 

 

2. En ik 

a. Ik ben beleefd 

b. Ik zorg voor alle andere kinderen 

c. Ik gehoorzaam de toezichters 

d. Ik spreek verzorgd 

e. Ik hou van vriendschap 

 

3. Onze afspraken 

a. We gebruiken geen scheldwoorden 

b. We pakken niets af en vallen niemand lastig 

c. We respecteren het belsignaal 

d. We bouwen mee aan onze rustige rijen 

e. We zorgen voor kleren en dingen 

f. We maken stilte, waar nodig 

g. We gebruiken het afdak om te schuilen 

h. We vermijden lawaai en drukte als het regent 

i. We houden ons aan de voetbalafspraken 

j. We maken elkaar blij 

k. We maken ONZE SCHOOL blij 

 

iii. We proberen de regels positief te benaderen. Het deeltje van straffen 

heeft de werkgroep nog niet uitgewerkt. Bij de varia vind je een 

voorstel vanuit de leerlingenraad. 

 

d. Voetbal: 

 

i. De tijdstippen dat er gevoetbald mag worden, zullen aangepast worden. 

 

1. Tussen 8.10 uur en 8.25 uur zijn er geen ballen toegestaan op de 

speelplaats. 

2. Tijdens de voormiddagspeeltijd mag er gevoetbald worden. (zie 

verdeling in het volgende punt) 

3. Onder de middag mag er tot 13.00 uur gevoetbald worden. 

4. Vanaf 13.00 uur wordt er in de lagere school niet meer 

gevoetbald, ook niet tijdens de speeltijd van de namiddag. 

5. De kleuterschool mag nog voetballen tijdens de speeltijd van de 

namiddag. 

6. Van 15.30 uur tot 16.00 uur zijn er geen ballen toegestaan op de 

speelplaats. 

 

 



ii. De momenten dat er door bepaalde klassen gevoetbald mag worden, 

zullen herverdeeld worden. 

 

1. Voormiddagspeeltijd 

a. Voetbalveld 

i. Maandag 2 & 3 

ii. Dinsdag 2 & 3 

iii. Woensdag 1 & kleuters 

iv. Donderdag  2 & 3 

v. Vrijdag 2 & 3 

b. Blauwe poort 

i. Maandag 1 & kleuters 

ii. Dinsdag  1 & kleuters 

iii. Woensdag 2 & 3 

iv. Donderdag 1 & kleuters 

v. Vrijdag 1 & kleuters 

c. Speelveld 

 Hier verandert niets ten opzichte van nu. 

 

2. Onder de middag 

a. 12.10 uur tot 12.35 uur: 

i. Voetbalveld: 

1. maandag 6 

2. dinsdag 6 

3. donderdag 6 

4. vrijdag 6 

ii. Blauwe poort: 

1. maandag 1 

2. dinsdag 1 

3. donderdag 1 

4. vrijdag 1 

b. 12.35 uur tot 13.00 uur op het voetbalveld: 

i. maandag 2 & 3 

ii. dinsdag 2 & 3 

iii. donderdag 4 & 5 

iv. vrijdag 4 & 5 

 

iii. De voetbalspelregels worden aangepast. 

 

1. We voetballen enkel op de twee plaatsen waar gevoetbald mag 

worden. 

2. De bal blijft op de grond. We gooien niet uit, we rollen in. De 

bal op kniehoogte is toegestaan. 

3. De bal wegtrappen is niet toegestaan. 

4. We blijven zoveel mogelijk spelen. Op het voetbalveld is de 

muur niet buiten. Aan de andere kant spelen we tot de zandbak. 

Aan de blauwe poort gelden dezelfde regels 

5. Tackelen is ten strengste verboden. 

 

iv. Deze vernieuwingen zijn nog niet definitief en kunnen aangepast 

worden. De regels zullen wel dit schooljaar ingevoerd worden. 



 

3. Varia: 

 

a. Er is nog geen oplossing gevonden voor de vaste plaats van de broodmanden. 

We schakelen juf Mia in om hier een praktische oplossing te zoeken. 

 

b. In het speelplaatspaspoort kan een apart kaartje gestoken worden, dat gebruikt 

kan worden op het moment dat kinderen zich niet houden aan de regels. In het 

begin van iedere trimester krijgt iedereen een nieuw kaartje en nieuwe kansen. 


