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VERSLAG LEERLINGENRAAD 

vrijdag 29 april 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  

� In sommige klassen komt het verslag nog steeds niet tot bij de leerlingen van 

de leerlingenraad!  Oproep aan de leerkrachten: geef de post door aan de 

afgevaardigden van de leerlingenraad en trek even tijd uit om te laten 

vertellen over wat in de leerlingenraad aan bod kwam. 

� Vastenactie: € 3300 kan meegegeven worden naar Ecuador.  Guy Mennen 

wil alle kinderen bedanken die zich fantastisch ingezet hebben voor de 

verkoop van het wc-papier.  De centen zullen heel goed gebruikt kunnen 

worden! 

� Drankfonteintje: juf Mia nam contact op met de firma van het 

drankfonteintje.  Zij zullen een lijst opsturen met alle onderdelen die 

vervangen en bijbesteld kunnen worden. De klusjesman zal bekijken of het 

nog hersteld kan worden.   

 

• Zwemwissels –sportdagen Schilde 

Op dinsdag 3 mei gaat het 1
e
 leerjaar naar een voorstelling in Schoten en kan dan 

niet gaan zwemmen.  Het 3
e
 leerjaar kan ook niet gaan zwemmen, want zij zijn op 

sportdag in Schilde.  Alleen het 2
e
 leerjaar blijft over, dus mogen de oudste kleuters 

voor een keertje mee gaan zwemmen.  Dat wordt plezant! 

Ook de andere klassen gaan sporten in Schilde: 3e graad op donderdag 5 mei en de 

2
e
 graad sport op vrijdag 6 mei. 

Juf Tine vraagt om volgende aandachtspunten nog even door te zeggen in de klas: 

� Zorg voor bescherming tegen de zon!  We sporten op een open veld! 

� Zorg voor voldoende water! 

� Zorg dat de fietsen in orde zijn in het 4
e
, 5

e
 en 6

e
 lj! (banden-remmen-ketting) 

 

• Nieuwe banken op de speelplaats 

Het voorstel uit de vorige leerlingenraad om meer banken te voorzien op de 

speelplaats, vond men ook in de sportraad en ouderraad een goed idee!  De 

opbrengst van de schoolfeesttombola zal hiervoor gebruikt worden en ook de 

ouderraad wil hiervoor mee sponsoren.  We doen in de klas nog eens een oproep 



om zoveel mogelijk tombolalootjes te verkopen, zodat we op het einde van het 

schooljaar mooie nieuwe banken kunnen bestellen. 

 

• Website 

De leerlingen vanaf het derde leerjaar keken even mee op de computer naar onze 

schoolwebsite.  Wist je dat je dit verslag rechtstreeks in je eigen mailbox kan 

ontvangen wanneer je geregistreerd bent met je eigen email-adres?  Vraag maar 

aan de leerlingen van de leerlingenraad hoe je dat moet doen.  We denken ook 

eens over een nieuwe tekst op de pagina van de leerlingenraad (onderdeel school). 

 

• Nieuwe ideeën 

Enkele  klassen brachten hun ideeën mee naar de leerlingenraad.  Volgende punten 

kwamen deze keer aan bod: 

 
 

  

  

 IDEE / VRAAG VAN� 
Krijtbord LJ1 

Onlangs kregen we borden van een andere school.  Deze hangen nu in de oude 
turnzaal voor de kleuters.  We hebben er aan gedacht om ook een bord buiten te 
hangen, maar waar?  Ze kunnen niet goed tegen regen.  De blauwe borden aan de 
kleuterspeeltuin worden weinig gebruikt.  Misschien kan de LS hier ook gebruik van 
maken tijdens de nabewaking?  Krijt kan gevraagd worden aan juf Nicole. 

Nieuwe vlaggen voor de poort LJ6 

Nieuwe vlaggen zijn erg duur en blijven niet lang mooi.  We hebben ondertussen 
kleurrijke wimpels aan de palen gehangen zodat de ingang van de school toch wat 
kleurrijker werd. 

Wat gebeurt er wanneer er geld over is van de tombola?  Gaat dit ook naar 
Ecuador? 

LJ3 

Neen, de opbrengst van de vastenactie was helemaal voor Ecuador.  Het 
schoolfeest echter wordt georganiseerd om de werking van onze eigen school te 
ondersteunen.  Zo konden we in het verleden al verschillende projecten uitwerken: 
het fietsenrek, de zandbak, de computerklas,... 

Kunnen we eens een inzamelactie doen voor een dierenproject? LJ5 

Zoiets kan zeker eens aan de klasleerkracht gevraagd worden om uit te werken 
met de klas.  Het grote vastenproject is echter voorbehouden voor arme mensen in 
het Zuiden. 

Waar is de ballenkar? LJ5 

Deze kar werd weggehaald omdat kleuters ermee gingen spelen, wat gevaarlijk 
was.  De klasballen worden nu terug naar de klas meegenomen na de speeltijd.  
Sommige klassen hebben geen enkele bal meer omdat ze allemaal op het dak 
beland zijn.  Deze ballen worden er regelmatig afgehaald, maar niet alle weken.  Er 
moet meer zorg gedragen worden voor het (spel)materiaal! 

Dank je wel voor jullie aanwezigheid.     

Tot volgende keer!  

Juf Mia  

     
VOLGENDE 

LEERLINGEN 

RAAD 

donderdag 23 

juni 

in de klas van 

juf Els 

van 12.45u 

tot 13.30u 

breng verslag 

uit in de klas! 

 


