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Verslag leerlingenraad 17 juni 2010  

 

1. Puntjes van het voorbije jaar. 

 

a. De actie rond de fluo-hesjes van de ouderraad: 

i. De leerlingenraad vond dit een goed intiatief. 

ii. Dit moet volgend jaar terug georganiseerd worden.  

iii. Dat de leerlingen van de leerlingenraad het dragen van de vestjes controleren, is ook 

een goed initiatief. 

 

b. Speelplaatsregels: 

i. De speelplaatsregels zijn ingevoerd. 

ii. De regels hangen op de speelplaats. 

iii. De speelplaatspasjes zijn echter NIET onder de leerlingen verdeeld. De leerlingenraad 

vraagt of deze begin volgend schooljaar ingevoerd worden. 

 

 

2. Puntjes voor het komende jaar. 

 

a. Zand op de speelplaats: 

i. De zandbak bevindt zich in het midden van de speelplaats. Veel zand valt erbuiten en 

ligt overal. 

ii. Misschien kan dit in een beurtrolsysteem gestoken worden. De verschillende klassen 

staan dan in voor het opruimen van het zand. 

 

b. Orde op de speelplaats: 

i. De speelplaats geeft de laatste tijd een vuile indruk. 

ii. Sommige klassen houden zich niet aan hun opruimbeurt. Dit is een aandachtspunt 

voor volgend schooljaar. 

 

c. Eten bij warm weer: 

i. Bij warm weer wordt gevraagd er buiten gegeten kan worden. 

ii. We zien niet direct hoe dit georganiseerd moet worden. Dit kan een punt zijn dat de 

volgende leerlingenraad op de agenda plaatst. 

 

 

3. Data: 

 

a. Leerlingenraden volgend schooljaar: 

i. Donderdag, 21 oktober 2010 

ii. Donderdag, 16 december 2010  

iii. Donderdag, 24 februari 2011 

iv. Donderdag, 29 april 2011 

v. Donderdag, 23 juni 2011 

 



b. Belangrijke data: 

i. Eind september 2010 � driedaagse vierde leerjaar 

ii. 25 september 2010 � Kijk- en doedag in de nieuwe sporthal (Officiële opening) 

iii. Februari 2011 � sneeuwklassen voor het zesde leerjaar 

iv. Eind mei � tweedaagse voor de oudste kleuters en het eerste leerjaar. 

v. Maandelijks zullen er muzische namiddagen georganiseerd worden. 

 

 

4. Nieuwe sporthal: 

 

a. De oude turnzaal zal gebruikt worden als polivalente ruimte. 

b. De speelzaal zal in de toekomst afgebroken worden en er komt een speeltuin in de plaats. 

c. De leerlingen van de leerlingenraad hebben op het einde van de vergadering een bezoek 

gebracht aan de nieuwe sporthal. 


