
 

Verslag leerlingenraad 10/03/2020 

 

Pyjamadag: 

 

- 6A en 6B voorzien elk een liedje voor de ochtendgymnastiek.  

          Jill (6B) en Julie (6A) zijn hiervoor verantwoordelijk. Super leuk    

          initiatief.  De hele school deed enthousiast mee.  Jullie  

          hebben dit knap en degelijk vorbereid. TOP! 

- Klasfoto per klas om op Gimme te zetten 

o Bij droog weer: een catwalk / modeshow op muziek. Dit was  

         een enorm succes.  Bravo aan alle leden van onze    

         leerlingenraad 

 

 

 

Tussentijdse evaluatie Chillklas: 

- Te weinig speelmomenten per klas: De leden van de kinderraad hadden gevraagd om 

tevens per klas dagen te organiseren.  Als team vinden we het belangrijk om dit 

wisselend te behouden. D.w.z. maandag en donderdag per klas, dinsdag en vrijdag 

klasoverschrijdend.  

Waarom? Er zijn een aantal leerlingen die in het belang van hun welzijn dagelijkse de 

kans moeten krijgen om zich terug te trekken in de Chillklas.  Dit lukt niet als je elke 

dag een voltallige klas naar binnen laat. 

- Meer slijpers voorzien (nu is er maar 1) en stiften? Deze zijn reeds voorradig 😊. 

- Tafels aan de zijkant plaatsen voor meer speelruimte in het midden. Actief spelen 

waarvoor je bewegingsvrijheid nodig hebt, dient buiten te gebeuren. 

 

Speelplaatsspelen: 

- Muziek bedienen: klaslijsten voor 6A en 6B: Deze 

zijn klaar en hangen op aan de vensters naast de 

Chillklas. Andere muziek? (steeds dezelfde muziek 

nu). De leden van de kinderraad nemen initiatief 

om diverse liedjes op stick te verzamelen.  Hoe?  

Wees creatief…. 



- Matten: Er zijn er 6. Eén mat per klas is dus niet mogelijk! Meer matten aankopen? 2 

per klas. We gaan voor 1 mat per leerjaar.  Het is enkel onder de middag dat de 

matten voor ALLE klassen beschikbaar moeten zijn.  Tijdens de speeltijden zijn er 

zelden 6 klassen tegelijk buiten.  We willen tevens nog vrije ruimte houden zonder 

matten waar kinderen kunnen lopen, touwtje springen, tikkertjes spelen,…zonder 

struikelgevaar 😊. 

 

- Basketbalring verplaatsen → niet onder het afdak We bekijken dit met de 

werkman.  Lijkt een terechte bedenking.  Dank. 

- Voetbaldoelen dicht maken aan de zijkanten.  Dit is niet haalbaar.  Je kan dan 

de ballen niet meer nemen. Tevens bestaat dan het gevaar van deponeren afval 

waar we dan ook niet meteen aankunnen. 

 

- Tribune herstellen? Eventueel wel onder het afdak 

plaatsen? We bekijken dit met het team.  We 

houden jullie zeker op de hoogte. 

- Klimmuur: er zitten handvaten los. De werkman 

neemt dit ter harte. 

- Groene ballenbak wordt gebruikt als vuilbak! Deze 

bak wegdoen! Oproep aan de leden van onze 

leerlingenraad om toe te zien en te sensibiliseren om het ballenvat te gebruiken  

waarvoor dit dient. 

 

Refter: 

- Naar binnen gaan in eetzaal: niet steeds 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e → eens een andere 

volgorde. ? We bekijken dit met het team.  We houden jullie zeker op de hoogte. 

 

 

 

 

 

 

   
       aan al onze leden van de leerlingenraad! 


