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LEERLINGENRAAD 

donderdag 28 oktober 2010 

 
Wie was er bij? : 1A-1B-1C-2A-2B-2C-3A-3B-4A-4B-5A-5B-6A-6B-KS (juf Ingrid)-

leerkrachten(juf Tine)-juf Mia 

 

Wat hebben we besproken? 

• Kennismaking 
Klas verkozen leerling       plaatsvervanger 

1A Kirsten Van Wellen Siebe Van Linden 

1B Bob Janssens Dries Lebeer 

1C Hannah Roovers Aurélie Houben 

2A Orély Paeschuyzen Lien Bertels 

2B Hanne Vlaminckx Xander Lenoir 

2C Alec Scheeren Elias Boutchta 

3A Seppe Malomgré Louise Kets 

3B Cyril Lermusieau Yinne Boeckaert 

4A Kato Wuyts Anneleen De Beule 

4B Mathijs Smet Thomas De Bièvre 

5A Vincent Schelles Nick Peeters 

5B Bo Fransen Ben Hendrikx 

6A Emma Martens Maurane Van de Leur 

6B Elias Malamgré Lore Martens 

KS Juf Ingrid is de stem van alle kleuters 

 Juf Tine is de stem van alle leerkrachten. 

 Juf Mia leidt de leerlingenraad en maakt de uitnodigingen en verslagen. 

 

• Uitleg over de leerlingenraad : “Waarom zitten we hier samen? ” 

 

SAMEN maken we school.  En ‘samen’, dwz: met leerlingen, leerkrachten, directie, 

ander personeel, ouders, schoolbestuur,…   

De school is van iedereen!  De grote mensen én de kinderen moeten kunnen  

mee-weten (op de hoogte zijn) 

mee-denken (een mening over wat goed en minder goed gaat) 

mee-praten (vertellen hoe jullie de dingen zien en ervaren / van gedachten 

wisselen) 

mee-beslissen (advies uitbrengen / naar een oplossing zoeken waar iedereen 

akkoord mee is – de beslissing is niet altijd JA) 

mee-doen (ook uitvoeren = meewerken!) 

 

Bedoeling: vragen/ideeën uit de “klas” samenbrengen, ideeën kiezen en uitwerken 

om de school nog beter te maken. 



Hoe geraken de ideeën uit de klas op de leerlingenraad? 

� agendapunten verzamelen (afspreken met de leerkracht) 

� we vergaderen + om de 2 maanden (data op de website) 

� verslag uitbrengen in de klas (afspreken met de leerkracht) 

� de leerlingenraad is GEEN klachtenbank! 

� Ook ideeën/vragen van volwassenen kunnen op de agenda staan 

 

• Afspraken:  huishoudelijk reglement 

We laten elkaar uitpraten, rustig praten, beleefd, luisteren naar elkaar 

Iedereen krijgt verslag, ook op website 

  

• Opdracht 1: Een eigen logo kiezen voor onze brieven (het nieuwe logo staat vanaf 

nu bovenaan op elk verslag of brief). 

 

• Opdracht 2: Zichtbaarheidactie ouderraad.   

De leerlingenraad geeft het goede voorbeeld!  Zet je klasgenoten aan om “gezien 

te worden” tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie!  5x controle uitvoeren 

bij muziek ‘s morgens. 

 

• Opdracht 3: TOP 3 van belangrijke agendapunten maken in de klas!   

 

 

Een proficiat aan al de klasvertegenwoordigers! 

De leden van de raad waren heel aandachtig en beleefd.  

 

Tot volgende keer! 

Juf Mia 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
VOLGENDE 

LEERLINGEN 

RAAD 

donderdag  

16 december 

in de klas van 

juf Els 

van 12.45u 

tot 13.30u 

agendapunten  

bij juf Mia! 

 


