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Verslag leerlingenraad 1 april 2010. 

 

1. Zichtbaarheid 

 

 

a. De resultaten van de fluo-hesjes mogen binnengebracht worden bij de directeur 

of afgegeven worden aan de voorzitster van de ouderraad. 

 

b. De ouderraad heeft ervoor gekozen om de prijs voor de winnende klas te 

veranderen. In plaats van fluo-hesjes te versieren, zal de ouderraad een 

wisselbeker geven aan de winnende klas. (1 voor de lagere school en 1 voor de 

kleuterschool) De leerlingen uit de winnende klassen krijgen eveneens een 

fluorescerende bal of sleutelhanger. 

 

c. Op vrijdag, 2 april 2010, vindt de uitreiking van deze wisselbekers plaats. 

 

d. De directeur bedankt de leerlingen van de leerlingenraad voor het turven.  

 

 

 

2. Speelplaats 

 

 

a. Uit een korte evaluatie van de nieuwe speelplaatsregels blijkt de er een lichte 

positieve houding is tegenover deze afspraken. In sommige klassen is hierover 

gediscussieerd. In eerste instantie waren de voetbalafspraken niet zo leuk, maar 

er kan begrip voor opgebracht worden. Sommigen vinden de voetbalregels iets 

te streng, anderen zijn blij dat er nog voetbalmomenten overblijven.  

 

b. Het paspoort komt in de loop van het derde trimester. Dit paspoort zal gebruikt 

worden als aanknopingspunt om conflicten op de speelplaats op te lossen. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Broodmanden 

 

a. Stikkers op de gladde vloer voor de eetzaal zijn niet te vinden. 

 

b. We hebben een alternatief voorstel. De broodmanden zullen onder het afdak en 

voor de vroegere MOP-klas geplaatst worden. 

 

c. Elke klas krijgt een pictogram. Op de broodmand komt en pictogram en op de 

plaats waar de broodmanden geplaatst moeten worden. 

 

d. De directeur zal de mogelijkheid nagaan of er een rek geplaatst kan worden om 

de broodmanden op te plaatsen. 

 

e. Deze vernieuwing zal pas volgen schooljaar ingaan. 

 

 

4. Bevraging gemeente Wommelgem 

 

a. Met de leerlingen van de leerlingenraad hebben we de bevraging in verband  

met het jeugdbeleidsplan (JPB) van de gemeente Wommelgem ingevuld. 

 

b. Zie bijlage. 

 


