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VERSLAG LEERLINGENRAAD 

donderdag 15 december 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 

Dank je wel aan de tellers van Zeppe en Zikki in november!  

 

• Teldag FLUO-actie 

Tijdens het liedje van Zeppe en Zikki telde de leerlingenraad op 10 november 

68,56% van de leerlingen die in orde waren met hun fluo-kledij.  PROFICIAT met dit 

goede rapport!  Zeker voor 3B en 5A, daar was iedereen in orde!  In sommige 

klassen zijn het steeds dezelfde leerlingen die hun fluokledij niet willen dragen, 

maar nu we een hele leuke beloning hebben bedacht (een slaapfeestje in het school 

mét ontbijt!!!), zal dit wel snel beteren. 

 

• Reporters gevraagd adventsviering 

Juf Mia vraagt een paar reporters om een klein verslag te schrijven in verband met 

de adventskrans: dit zijn Jelle (6b) en Mathijs (5a) geworden in het eerste groepje 

en in het tweede groepje worden Alec(3a) en Wout (2b) de reporters.  

 

• Nieuwe ideeën 

Vele klassen brachten hun ideeën op voorhand binnen.  
 
 
IDEE / VRAAG VAN� 

 
LJ4 Mogen wij altijd in de klas eten? 
 Er zijn een aantal voordelen: 

• Je mag iets meer babbelen 

• Het is superleuk, gezellig en rustig 

• Als de speelzaal moest weggaan  en de refter gebruikt wordt voor feesten, dan kunnen we 
in de klas eten. 

  

  Maar ook enkele nadelen:  

• Er gaan veel kruimels op de grond liggen en dan moet de klas elke dag gekeerd worden 

• Bekers gaan stinken en ook de vuilbak gaat ook niet lekker ruiken 

• Er is minder plaats op de speelplaats omdat we met iedereen op de speelplaats zijn en 
anders zijn er twee beurten. 

• Er gaan kinderen zijn die niet tevreden zijn om alleen water te drinken want zij willen 
misschien ook een andere drank drinken. 



• Kleuters ??? 
Juf Mia gaat op de personeelsvergadering vragen of de leerkrachten dat ook beter zouden vinden. 

 
LJ 6 Moeten de leerlingen van 2-3-4-5 nog in de inetersrij staan? 

Jazeker!  Kleuters kunnen door de poort ontsnappen en de mama’s en papa’s gaan hun kinderen niet meer 
terug vinden. 

 
LJ6  Mogen wij zweetbandjes over armbandjes dragen zodat we onze armbandjes niet moeten uitdoen 
             tijdens de turnles? 

Het mag niet van de verzekering, want dan kan je achter iets blijven hangen. 
 
LJ6 Zouden wij chocomelk in de refter kunnen krijgen? 

Dat zal niet kunnen, want dan gaat iedereen chocomelk drinken.  Er  zit heel veel suiker in wat slecht is 
voor de tanden. Chocomelk is geen dorstlesser! 
 

LJ5  De vuilbakken staan los, zou de klusjesman het terug vast kunnen zetten? 
De klusjesman gaat er eens naar kijken en misschien komen er nieuwe vuilbakken maar dat is dan voor 
volgend trimester. 

 
LJ2 De WC’s ruiken niet zo fris. 

De WC ruiken niet zo fris, we weten het maar ze worden elke dag gepoetst maar eigenlijk mogen wij heel 
fier zijn op onze toiletten in vergelijking met andere scholen. Ook moet je ALTIJD doorspoelen na het 
gebruik van de WC. 

 
LJ1 Onze koekenmand staat altijd op een andere plaats 

Als andere klassen de koekenmand wegzetten dan moeten ze die onder de vensterbank van het raam 
zetten (vb aan het bureel van mevrouw de directeur) omdat men daar geen muurkeklop mag spelen. 

 
LJ5   Wij zouden graag een nieuwe basketpaal willen om te basketten. 

Juf Tine zegt dat dit idee met de sportraad wordt besproken.  
 

LJ3 Wij zouden graag een ruziehuisje willen om ruzie op te lossen. 
Een ruziehuisje is een goed idee maar we gaan het nog eens bekijken als de speelzaal misschien weg 
gaat. En eigenlijk is een ruziehuisje niet nodig als je geen ruzie maakt.  

 
LJ3 Misschien is een verkeerslicht in de refter geen slecht idee? 

Een verkeerslicht in de refter is wel goed en er wordt ook nog over nagedacht maar met die centen zouden 
we misschien ook andere leuke dingen kunnen doen. 

 
LJ2 De klimmuur is kapot 

De klimmuur is inderdaad kapot en juf Mia gaat bespreken met andere mensen wat er gaat gebeuren maar 
dan moeten ze wel eerst weten wat er gaat gebeuren met de speelzaal. 

 
LJ6 Geen zilverpapier meer in refter 

Juf Tine steunt Mathijs N. ten zeerste met dit idee. De kinderen van de leerlingenraad moeten maar eens 
actie ondernemen over het gebruik van aluminiumfolie.  Een brooddoos is véél beter voor het milieu! 

 
LJ3 Wij zouden graag ook naar het pleintje gaan. 

Dat zal spijtig genoeg niet gaan omdat het anders te druk wordt voor de juffen die de kinderen in het oog 
houden.  Maar de kinderen van 4-5-6 moeten zeker ook op tijd aan de poort staan. 
 

Een proficiat aan al de klasvertegenwoordigers.   

Het was heel gezellig en er werd met veel aandacht naar elkaar geluisterd!   

Tot volgende keer, Vincent(6A)  

 

     
VOLGENDE 

LEERLINGEN 

RAAD 

donderdag 16 

februari 2012 

in de klas van 

juf In 

van 12.45u 

tot 13.30u 

Maak reclame       

in de klas voor 

de fluo-actie! 
 


