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VERSLAG LEERLINGENRAAD 

donderdag 23 juni 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  

� Drankfonteintje : kan niet meer hersteld worden.  In vele andere scholen kent 

men hetzelfde probleem, zegt men zelf bij de watermaatschappij.  Het 

pompsysteem gaat steeds opnieuw stuk door het intensief gebruik.  Voor 

volgend schooljaar mogen we een waterflesje, drinkbus of beker 

meebrengen om tussendoor te drinken in de klas.  Het fonteintje zal niet 

meer hersteld worden.  

 

• Nieuwe banken op de speelplaats 

Met de opbrengst van de schoolfeesttombola kunnen we 

nieuwe banken aankopen.  De voorkeur gaat uit naar een 

speels, gebogen model in gerecycleerde kunststof.  We zijn het 

er allemaal over eens dat we geen houten banken willen 

omdat dit niet erg milieuvriendelijk is.   

Juf Mia bestelt de banken nog voor de vakantie. 

 

 

• De Grote ZEPPE en ZIKKI fietsquiz 

We kennen Zeppe en Zikki zeker nog van de fluoactie tijdens de winterperiode. 

Zeppe & Zikki willen zich ook inzetten voor meer veiligheid voor fietsers.  Helaas 

tellen we elk jaar ook heel wat verkeersslachtoffers.  Daarom start Levenslijn een 

nieuwe actie via spots op tv, radio, website en advertenties in dag- en weekbladen. 

Meespelen kan op www.zeppezikki.be of via de schoolwebsite. 

Elke maand in juni, juli en augustus is er een nieuwe reeks vragen en is er ook een 

nieuwe prijzenpot. 

Deelnemen kan iedereen één keer per maand maar door gebruik te maken van 

een extra kanscode kan je een tweede maal deelnemen en zo je winstkans dus 

verdubbelen.   

We maken veel reclame om deel te nemen via de extra kanskaartjes die we 

uitdelen via de leerlingenraad!   

 



• Afscheid leerlingenraad 

Om de inzet te belonen van alle klasafgevaardigden smullen we samen nog een 

ijsje!  Volgend schooljaar worden er nieuwe verkiezingen gehouden in de klas om 

een afvaardiging te sturen naar de leerlingenraad.   

 

 

Inspraak op school is belangrijk… dank om een stem te laten horen uit jouw klas!     

Prettige vakantie!  

Juf Mia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
VOLGENDE 

LEERLINGEN 

RAAD 

wordt begin 

volgend 

schooljaar 

meegedeeld 

? ? breng verslag 

uit in de klas! 

 


