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VERSLAG LEERLINGENRAAD 

donderdag 16 februari 2012 

 
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 

Geluidsagent in de refter: een verkeerslicht in de refter is eigenlijk niet echt nodig, 

want in de meeste refterbeurten is het best rustig.  Met die centen zouden we 

misschien ook andere leuke dingen kunnen doen.  Het werkt ook niet zo super goed 

in andere scholen. 

 

Eten in de klas: is voor een keertje heel leuk en gezellig, dat vonden sommige juffen 

ook.  ‘Altijd’ eten in de klas is niet super omdat de drankverdeling dan lastiger is en 

schriften, banken,… en gewoon heel de klas vuil zullen worden.  

              

• Uitslag FLUO-actie 

De fluo-actie van dit jaar is gewonnen door: !!!3B!!!  Ze behaalden 98.89%.  

Ze winnen nu de fantastische prijs: een nachtje op het school slapen met ‘s morgens 

ontbijt! 

 

• Voorbereiding slaapfeestje 

Aan de winnende klas  wordt de datum nog bekend gemaakt.  Niemand wordt 

verplicht om te blijven slapen, want het is een uitnodiging.  Enkele leerlingen van de 

leerlingenraad stellen voor om mee voor het ontbijt te zorgen. 

   

• Sluiting zwembad  

Je wist misschien al dat het zwembad van Wijnegem een paar problemen heeft en 

dat daar door de leerjaren 1,2,3 niet konden gaan zwemmen tot 20 februari. Dat 

wordt nu verlengd tot 20 maart (daarna zien ze nog wel).  Ondertussen mogen deze 

klassen gaan tennissen.  

Nog een weetje:  Als de 6
de

 jaars op sneeuwklassen zijn,  gaan de turnlessen niet 

door omdat juf Tine mee gaat skiën.  De  leerjaren 1,2,3 krijgen dan les van echte 

karateprofs  en die van het 4,5 sporten met hun hersenen: ze gaan leren schaken!!! 

 

 

 



 

• NIEUW IDEE / VRAAG VAN 

 
 

            
Juf Mia Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen van onze school leuk en beter samen spelen?   

Misschien zou een speelgoed-leenhuisje in onze school wel leuk zijn: we kunnen een sponsor vragen 
(Cera bank en verzekeringen?), die dan nieuw speelgoed sponsort dat met een beurtrol ontleend kan 
worden. Op andere scholen werkt dit wel. 
Opdracht: Wat vindt jullie klas van het idee “een speelgoed-leenhuisje” en wat voor speelgoed zou 
er in kunnen? Ideetjes uit de klas welkom tot 7 maart! 

 
LJ6  Zou het bruine poortje gemaakt kunnen worden, want wij moeten vaak lang wachten. 

We gaan er zeker werk van maken om dat bruine poortje te maken want het slot en de poort zelf zijn 
helemaal versleten. We zullen het tegen de klusjesman zeggen. 
 

LJ3  Is het misschien mogelijk om een schommel op de speelplaats te zetten? 
Dat zou kunnen, maar we vinden dit geen goed idee!  Er kan maar 1 kind tegelijk op spelen, het is 
gevaarlijk voor kleinere kinderen en een schommel neemt heel veel ruimte in beslag. 

 
LJ4  Kunnen er misschien picknicktafeltjes op de speelplaats komen?                     

Dat is inderdaad heel leuk om aan te zitten en ook om je koeken op te eten maar eigenlijk hebben we al  
picknicktafeltjes en die zitten niet altijd vol, de banken trouwens ook niet en daar kan je je koeken ook op 
eten.      

 

Tot volgende keer, Vincent(6A)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
VOLGENDE 

LEERLINGEN 

RAAD 

donderdag 26 

april 2012 

in de klas van 

juf In 

van 12.45u 

tot 13.30u 

Idee SPEEL-

GOED-WINKEL 

 


