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VERSLAG LEERLINGENRAAD 

donderdag 21 juni 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  

� Er zijn een paar korte aandachtspuntjes:  voor de jongere jaren die 

nog niet zo goed kunnen lezen kan best de leerkracht  het verslag 

in de klas voorlezen dat ook zij het weten voor o.a. de volgende 

leerlingenraad. 

� De extra activiteiten die ’t zesde waarschijnlijk ging doen zijn toch 

niet uitgevoerd (schaatsen?) 

� ‘t Zesde en het vijfde deden de stratenverkoop van tombolalootjes 

voor het schoolfeest.  Velen vroegen wat de prijzen waren, dat 

konden we nog niet zeggen omdat vele handelaars hun prijzen pas 

op het einde sponseren. 

� GOED NIEUWS zat gisteren in onze brievenbus!   

Het voorgestelde project van de SPEEL-‘GOED’-HUISJES  werd 

goedgekeurd door Cera.  We zullen 2500 euro ontvangen om 

spelmateriaal aan te kopen.  De ouderraad timmert tijdens de 

vakantie de tuinkasten in elkaar en zullen ze een mooi kleurtje 

geven.  

 

• Teruggave schaakmateriaal 

De leerlingen die dinsdag gaan schaken moeten al het schaakmateriaal 

op het einde naar juf Mia brengen.  Zo gaat het zeker niet verloren 

tijdens de vakantiepoets. 

 

 



• Wat onthouden we voor volgend schooljaar? 

Best kan opnieuw een leerling volgend jaar het verslag schrijven en 

ervoor zorgen  dat het verslag in de klassen wordt gebracht.   

 

• Afscheid leerlingenraad 

Graag zouden we met heel de leerlingenraad juf Mia willen bedanken 

voor het leiden van de leerlingenraad en ook Vincent (6a) willen 

bedanken om telkens het verslag te schrijven.                APPLAUS!!! 

 

Om de inzet te belonen van alle klasafgevaardigden smullen we samen 

nog een lekker ijsje!  Volgend schooljaar worden er nieuwe verkiezingen 

gehouden in de klas om een afvaardiging te sturen naar de 

leerlingenraad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
VOLGENDE 

LEERLINGEN 

RAAD 

wordt begin 

volgend 

schooljaar 

meegedeeld 

? ? breng verslag 

uit in de klas! 

 


