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VERSLAG LEERLINGENRAAD 
donderdag 24 februari 2011 

 
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 december werd in alle klassen besproken.   
ü We doen nog een  warme oproep om de score van de laatste FLUO-teldag te 

verbeteren.  Klasgenootjes zonder fluovestje mag je doorsturen naar juf Mia. 
We vinden het goed dat de actie dit jaar eindigt bij het begin van de 
krokusvakantie.   

ü De herstellingswerken aan de natte muur in 3B zijn ondertussen uitgevoerd, 
nu moet de muur verder uitdrogen.  De schilderwerken gebeuren best tijdens 
een vakantie. 

ü Propere toiletten: met het nieuwe “vel-per-vel”-systeem kunnen er geen  wc-
rollen meer in de pot verdwijnen.  Wie toch kinderen ziet spelen of knoeien 
met de papiertjes, zegt dit tegen de leerkracht! 

 
• Vastenactie 

Na de krokusvakantie start de vastenactie voor Ecuador.  Juf Tine gaat ook deze 
zomer weer naar het project dat al jarenlang gesteund wordt door onze school.  
We kunnen alvast verklappen dat de  jaarlijkse vastenvoettocht zal doorgaan op 
vrijdag 1 april.  Dit jaar laten we echter niet onze kilometers sponsoren, maar zullen 
we zoveel mogelijk toiletpapier verkopen om de bouw van biologische toiletten 
voor het project te financieren.  Meer info volgt na de vakantie! 

 
• Enquête CookieTec 

Na de leerlingenraad worden we uitgenodigd in de refter door Jonathan, die hier 
vroeger ook op school zat.  Hij zal  ons een vragenlijst laten invullen voor een 
opdracht van zijn school.  Alle leerlingen van de leerlingenraad mogen nog 2 
vrienden/vriendinnen meebrengen.  Ook de leerkrachten vulden een enquête in. 
 

• Nieuwe ideeën 
Vele klassen brachten hun ideeën op voorhand binnen.  Deze punten kwamen al 
aan bod: 
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 IDEE / VRAAG VAN… 

Kunnen er netten aan de goalen komen en aan de poort (zodat de ballen niet 
over de poort gaan)? 

LJ1 

Netten aan de poorten zijn niet mogelijk omdat die moeten open kunnen.  Aan de 
goalen hingen vroeger mooie netten, maar door pruts- en klimwerk van de 
leerlingen waren ze vlug stuk. Ook voor de veiligheid werd besloten om de goalen 
leeg te laten.  Kleine kinderen kunnen met koordjes, vingers,... blijven vasthangen 
in de mazen (gaten) van het net.  Voorstel: Wanneer er ooit nieuwe goalen besteld 
moeten worden, zullen we denken aan een gesloten, vast model. 

Andere kinderen spelen mee met speelgoed uit onze klasbak, maar maken het 
soms stuk. 

LJ2 

Speelgoed delen is fijn, maar moet zonder ruzie kunnen.  Wanneer kinderen geen 
zorg dragen voor andermans spullen, dan moet dit gemeld worden aan de 
juf/meester op de speelplaats! 
Drankfonteintje LJ5 
Er is een probleem met het pompsysteem waardoor de klas van juf Davina steeds 
onder water loopt.  Daarom moest het water worden afgesloten.  Tijdens de 
winterperiode moest het kraantje sowieso afgesloten worden bij vriestemperaturen.  
Juf Mia zoekt uit of het binnenwerk nog te vervangen is. 
Kunnen er meer zitbanken komen op de speelplaats? LJ5-6 
Juf Mia zal eens rondkijken in de catalogussen en zoekt mee naar een oplossing. 

Mogen de leerlingen opnieuw een playbackshow organiseren tijdens het 
schoolfeest? 

LJ5 

De playbackshow werd vorig jaar afgeschaft omdat die véél te lang duurde, soms 
langer dan de optredens van het schoolfeest zelf.  De ouders die 's avonds 
inschrijven voor de BBQ, willen ook wel rustig aan tafel zitten om te eten.  
Bovendien krijgen jullie tijdens de engagementsweek van het 6e leerjaar (juni) ook 
dit jaar weer de kans om een playbacknummer te brengen.  Juf Mia bespreekt jullie 
vraag nogmaals in de werkgroep en met de ouders. 

In de refter gebeurt het dat de juf de brooddozen controleert voor je mag 
vertrekken.  Wij vinden dit onnozel, want wij zijn oud genoeg om zelf te 
beslissen wanneer we genoeg gegeten hebben. 

LJ5 

Als jullie voldoende tijd nemen om fatsoenlijk te eten, hoeft dit inderdaad niet te 
gebeuren.  Bij slechte eters of kleuters is het soms wel nodig om te controleren.  
We vragen aan de toezichters om hierbij minder streng te zijn voor de oudere 
leerlingen. 
Waarom lagen de banken naast het fietsenrek omver? LJ5 
Een tijdje geleden werd er 's nachts ingebroken in de school.  De inbrekers gooiden 
de banken omver, legden een fietsenrek boven op het dak en vernielden het 
appeltje aan de klas van juf Davina.  Gelukkig hoorden de buren het lawaai en 
belden ze de politie.  Toen gingen de dieven op de vlucht! 

 
Dank je wel voor jullie inbreng.  Het is fijn dat klein en groot naar elkaar luisteren!   
Tot volgende keer!  
Juf Mia  
 

     
VOLGENDE 

LEERLINGEN 
RAAD 

vrijdag 29 april in de klas van 
juf Els 

van 12.45u 
tot 13.30u 

breng verslag 
uit in de klas! 

 


