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VERSLAG LEERLINGENRAAD 
donderdag 16 december 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? 
 

• Vorig verslag 
Het verslag van oktober is niet bij iedereen van de leerlingenraad aangekomen.  We 
vragen aan onze leerkrachten om de post van de leerlingenraad door te geven aan 
de juiste leerlingen.  Vraag ook voldoende tijd om aan de andere leerlingen van de 
klas verslag uit te brengen na de leerlingenraad. 
 

• Teldag FLUO-actie 
Op de teldag van vrijdag 10 december zagen we dat vele klassen een betere score 
haalden dan vorige maand.  Tijdens het liedje van Zeppe en Zikki telde de 
leerlingenraad 73,68% van de leerlingen die in orde waren met hun fluo-kledij.  
PROFICIAT met dit goede rapport!  Zeker voor de allerkleinsten… daar was iedereen 
in orde!  In sommige klassen zijn het steeds dezelfde leerlingen die hun fluokledij 
niet willen dragen, waardoor de score niet kan verbeteren.  Dit mag gemeld worden 
aan de (klas)leerkracht of bij  jufTine/ juf Mia. 
 

• Soepdagen voor de sneeuwklassen 
Maandag 24, dinsdag 25 en donderdag 27 januari kunnen we soep eten bij onze 
boterhammen.  Een brief om in te schrijven, komt na de vakantie. 
 

• Film/frietavond van de sportraad 
Gaat dit jaar door op vrijdag 21 januari.  Ook voor deze activiteit volgt een 
uitnodiging na de vakantie. 

 
• Nieuwe ideeën 

Vele klassen brachten hun ideeën op voorhand binnen.  Deze punten kwamen al 
aan bod: 

http://www.sint-johanna.be/
mailto:sint.johanna@skynet.be


IDEE / VRAAG VAN…
We willen graag een speeltuin voor de lagere school (draaimolen, schommel, grotere ballen, 
meer speelgoed,  iets om te spelen voor de groteren…)
Juf Mia neemt deze opmerkingen zeker mee naar de vergadering van het schoolbestuur.  We 
kunnen nu nog niets beloven…  Klein speelgoed voor de speelkoffers van de klassen kan wel 
aan de juf of meester gevraagd worden.  Zij krijgen elk jaar centen om nieuwe dingen voor de 
klas te kopen.
Krijgen we meer ballen om te spelen?  Kunnen de ballen regelmatiger van het dak gehaald 
worden?
De Sint is dit jaar héél erg geschrokken van het aantal ballen dat hij tegenkwam op het dak van 
onze school! Het is inderdaad zo dat de ballen vaak opzettelijk op het dak gestampt worden.  
De laatste keer werden de ballen op amper een week tijd 3 keer van het dak gehaald! (door juf 
Tine, juf Joke én de klusjesman).  Juf Mia denkt dat we dit probleem niet zullen oplossen door 
nóg meer ballen uit te delen. Op de leerlingenraad vinden we dat de leerlingen zelf beter 
moeten zorgen dat er zo weinig mogelijk ballen op het dak terecht komen.  Juf Tine zal deze 
vakantie nog een keer op het dak klimmen om alle ballen eraf te halen.

LJ5 te druk in de refter! extra beurt?
Na een oproep in de nieuwsbrief van oktober blijven er minder kinderen ineten.  Vele kinderen 
kunnen 's middags niet naar huis.  Druk is het zeker nog wel, maar aan "rust" moet iedereen 
meewerken!  Voor een extra derde refterbeurt is de middagpauze te kort.

LJ4-5 vaste plaats voor de broodmanden
Voorstel van vorig jaar wordt verder uitgewerkt.  Elke klas koos een pictogram voor de 
broodmand.  De broodmanden van de LS krijgen een vaste plaats in de reftergang of onder het 
bord in de refter (zelfde picto).  Juf Mia bezorgt een pictogram voor elke broodmand.  Kleven 
jullie hem er op?
luchtverfrisser - geur - propere wc's?
De vieze geur in de toiletten komt van de afvoerbuizen die niet meer goed afsluiten.  De 
klusjesman gaat dit tijdens de kerstvakantie helemaal vernieuwen.  Denken jullie er allemaal 
mee aan om de toiletten netjes te houden en door te spoelen?
Kan de klas van 3B opnieuw geschilderd worden?
Juf Mia heeft ook gezien dat er een lelijke vochtplek op de muur is.  Overschilderen is echter 
maar een tijdelijke oplossing.  Eerst moeten we een afvoerbuis herstellen, zodat het vocht 
buiten blijft.  Deze werken zijn gepland tijdens de kerstvakantie.  Als de muur goed opgedroogd 
is, kan er pas opnieuw geschilderd worden.
Oproep!
De kleuterjuffen vragen om geen kleuters op te pakken tijdens de speeltijd.  June (K2) vindt het 
niet fijn als iedereen voortdurend vraagt: "Waarom ben je zo klein?".  June is een kleuter met 
gezondheidsproblemen waardoor ze niet zo snel groeit als andere kinderen.  Voor de rest kan 
ze heel veel dingen wél goed.  We vragen om geen opmerkingen meer te maken over haar 
grootte.
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Een proficiat aan al de klasvertegenwoordigers.   
Er werd met veel aandacht naar elkaar geluisterd!   

 
Tot volgende keer!  
Juf Mia  
 

     
VOLGENDE 

LEERLINGEN 
RAAD 

donderdag 24 
februari 2011 

in de klas van 
juf Els 

van 12.45u 
tot 13.30u 

breng verslag 
uit in de klas! 

 


