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VERSLAG LEERLINGENRAAD 

donderdag 27 oktober 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? 

• Kennismaking 
 

Klas 

Naam 

verkozen leerling       

Naam 

reserveleerling    

 

1A Joey Van Broeckhoven Andrew Dhooghe 

1B Matheo Schelfhout Floor Goorden 

1C Marie Oversteyns Inne van Batenburg 

2A Hannah Roovers Victoria Van Looveren 

2B Wout Bonne Xander Heymans 

2C Michèle De Zitter Siebe Van Linden 

3A Alec Scheeren Emma Oversteyns 

3B Amber Peskens Freya Van Der Velden 

4A Nikki Cuppens Jelle Muraille 

4B Thibaut Ceulemans  ? 

5A Mathijs Smet Kato Wuyts 

5B Quinten Martens Anneleen De Beule 

6A Vincent Schelles Louise Martens 

6B Jelle Schuermans Ben Hendrikx 

 

KS Juf Ingrid is de stem van alle kleuters 

 Juf Tine is de stem van alle leerkrachten. 

 Juf Mia leidt de leerlingenraad en zorgt samen met Vincent voor 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: 

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

Iedereen krijgt verslag, ook op website 

  

• Fluoactie ouderraad: 

De fluoactie van dit jaar gaat van start maandag na de herfstvakantie tot het begin 

van de krokusvakantie. Het is de bedoeling dat alle leerlingen van de school zoveel 

mogelijk hun fluohesje (of hoes) dragen. De kinderen van de leerlingenraad gaan 4 

keer (in verschillende maanden) de fluohesjes tellen van de kinderen van hun klas: 

4-5-6 moeten ook een kleuterklas tellen. De klas die bij de tellingen het meeste 

fluohesjes draagt, wordt de winnaar en krijgt een prijs. 

 

• Andere ideeën: 
LJ5 We zouden graag een volleybalnet willen. 

Een volleybalnet is heel leuk om mee te spelen maar het kan alleen gespannen worden van aan de refter tot aan de 

klimmuur en het neemt heel veel plaats in; kleuters gaan er ook in hangen en dan gaat het stuk. 

 

LJ5 1C,4A,5A,5B,6A,6B hebben geen bal meer, of hij ligt op het dak. 

Juf Tine gaat zo snel mogelijk alle ballen van het dak proberen te halen, maar dan niet meer tot de kerstvakantie; 

dus de bal niet op het dak trappen. 

 

LJ5 We zouden graag willen dat het drankfonteintje gemaakt wordt. 

Het drankfonteintje kan gemaakt worden maar met zoveel kinderen gaat het direct terug stuk.  We mogen wel een 

flesje water meebrengen of drinken in de klas. 

 

LJ4 Waarom wordt de speelzaal niet afgebroken? 

Juf Mia heeft al een plan voor als de speelzaal wordt afgebroken, maar het kost allemaal veel en eigenlijk wordt de 

speelzaal nog wel veel gebruikt : voor- en na-bewaking, toneel, als het regent voor de kleuters.  Het schoolbestuur 

heeft nog geen beslissing genomen over wat er met de speelzaal moet gebeuren. 

 

LJ4 Mogen de kinderen van de lagere school ook in de kleuterspeeltuin? 

Nee, als kinderen van het 6
de

 leerjaar in de speeltuin gaan samen met kleuters loopt het niet goed af en het is ook 

het enige plekje waar de kleuters alleen kunnen spelen. 

 

LJ4 Mag er een fruitautomaat op de speelplaats? 

Nee, er komt geen fruitautomaat op de speelplaats omdat: je mag geen geld meenemen, het fruit wordt misschien 

rot, er moet een beetje speelplaats weg, je mama kan beter fruit van thuis meegeven. 

 

LJ6 Waarom komt er niet meer afdak, want als het regent heb je veel te weinig plaats? 

Er kan niet meer afdak komen, niet over het voetbalveld en niet over de plaats naast de refter, het neemt ook weer 

veel speelruimte in beslag. 

 

LJ4 Er is teveel basket tijdens het turnen: we willen ook nog iets anders. 

Na elk thema van turnen komt iets anders, dus je krijgt nooit een heel jaar hetzelfde. 

 

LJ6 Waarom geen frietjes op vrijdag? 



Omdat we daar niet de geschikte keuken voor hebben, omdat we geen koks hebben. 

Je kan dan beter aan je mama vragen of ze op vrijdag frietjes voor je wil maken. Er komt wel nog voor 1-2-3 een film-

friet-avond en voor 4-5-6 een film-chips-avond. 

 

LJ6  Waarom op het grote voetbalveld geen gras of kunstgras? 

Gras gaat direct kapot en kunstgras kost wel heel veel. 

 

LJ6  We zouden graag een andere activiteit doen omdat we niet meer gaan zwemmen. 

4-5-6 gaat dit jaar 2 keer zwemmen: 1keer op Sinterklaasdag en rolschaatsen of andere activiteiten gaan we 

misschien doen tijdens L.O. 

 

• Opdracht 1: Zichtbaarheidsactie ouderraad.   

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

te worden” tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie!  4x controle uitvoeren 

bij muziek ‘s morgens. 

 

• Opdracht 2: TOP 3 van belangrijke agendapunten maken in de klas!   

 

• Opdracht 3: Aan welke prijs denken jullie voor de winnaar van de fluoactie? 

Bespreek het in de klas. 

 

 

Een proficiat aan al de klasvertegenwoordigers! 

De leden van de raad waren heel aandachtig en beleefd.  

 

Tot volgende keer! 

Vincent (6A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
VOLGENDE 

LEERLINGEN 

RAAD 

donderdag  

15 december 

in de klas van 

juf In 

van 12.45u 

tot 13.30u 

Opdrachten! 

 


