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VERSLAG LEERLINGENRAAD 

donderdag 26 april 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  

� De leerlingenraad meldt dat het verslag soms niet aankomt bij de 

leerlingen. Opmerking: De leerlingen mogen het zelf aan de 

juffen/meester vragen wanneer die het vergeten door te geven.  

Leerlingen van het 4
de

, 5
de

 en 6
de

 leerjaar kunnen zich registreren op 

de website en dan kan  je het verslag direct in je mailbox krijgen.  

 

• Evaluatie slaapfeestje   

Het slaapfeestje van 3b was een enorm succes en wordt volgend jaar graag 

opnieuw georganiseerd. Toch willen we even zeggen dat het doel van de 

fluo-actie nog altijd is om veilig naar school te komen; winnen is natuurlijk 

ook heel leuk maar je moet ervoor niet gaan vals spelen.  We maken goede 

afspraken voor de tellingen bij een volgende fluo-actie! 

 

• Evaluatie middagschaken 

Sommige kinderen vinden het leuk dat ze kunnen middagschaken in de 

schaakklas..  Op de speelplaats staat iedereen er rond en dan kan je je 

moeilijker concentreren. Deze week krijgt ook het 6
de

 schaken van 

“professionals” omdat zij het nog niet hadden gekregen. Het 

middagschaken is dus wel een leuke activiteit, zeker ook voor volgend jaar. 

   

• Ideeën bespreken voor het SPEEL-“GOED”- HUISJE 

Uit de rondvraag kwamen heel veel goede ideeën, maar ook een paar 

mindere voorstellen.  Minder geschikt waren de ideeën die te duur zijn  of 

speelgoed waarmee je niet samen mee kan spelen, want dat is nog altijd 

het doel van het SPEEL-“GOED”-HUISJE.   



De ideeën voor speelgoed die o.a. aan bod kwamen, waren: 4 bergkasten 

om al het speelgoed in op te bergen, (fluit)(spring)ballen, kleuterfietsjes, 

eenwielers, gooi-nerf, grote “vier op een rij”, grote domino, frisbees, 

basketringen voor kleuters en lagere school, extra zandbakmateriaal,  een 

pingpongtafel en nog veel meer.  

Alle papieren voor extra subsidie (sponsoring) van CERA zijn opgestuurd.  

We wachten vol spanning op goedkeuring!  Nu we hopelijk zoveel speelgoed 

gaan krijgen, is het wel de bedoeling dat we zorgzaam zijn voor het 

materiaal en het niet kapot maken. 

 

• Zwemmen 

De kinderen van het 1
ste

, 2
de

 en 3
de

 leerjaar kunnen vanaf 8 mei voor de 

eerste keer terug gaan zwemmen, maar omdat het 3
de

 leerjaar dan op 

sportdag gaat, mogen de oudste kleuters al eens een keertje gaan 

zwemmen. 

 

• NIEUW IDEE/VRAAG VAN… 

 
 

 
 

  

  
LJ6 Wat gaan we doen met de opbrengst van de tombola na het schoolfeest? 

Het geld zal gespaard worden voor een volgend renovatieproject in de school, maar 

met het geld van het ontbijt van het schoolfeest worden er zonnepanelen 

geïnstalleerd.  Minder geld uitgeven aan energie… betekent meer geld voor andere 

aankopen.  De leerlingen die 10 boekjes verkocht krijgen, mogen deze omslagen 

omruilen voor een gratis bioscoopticket. 

 

  

 

 

Tot volgende keer! 

Vincent (6A) 

 

 

     
VOLGENDE 

LEERLINGEN 

RAAD 

Donderdag  

21 juni 

in de klas van 

juf In 

van 12.45u 

tot 13.30u 

ideetjes voor 

volgend 

schooljaar? 
 


