Verslag leerlingenraad 15 november 2021
AANWEZIGEN:
Mats 4A, Kaat 4A, Simon 4B, Emma 4B, Emile 5A, Mattis5A, Mila 5B, Wannes 5B, Fien6A,
Sander 6A, Senna 6B, Cyrille6B, juf Gineke, juf Leen

Evaluatie vorige vergadering
Hoe verliep het vertellen in de klassen?
De meesten zijn dat vergeten.
4B en 6A en 6B hebben dit wel gedaan, in de peterklassen was het nog moeilijk omdat de
jongere leerlingen niet alles heel goed begrepen…
 Voor de peterklas , maak je best ook een afspraak met de juf of meester

Te bespreken kaartjes:
❖ Middagsport moet blijven: meningen zijn verschillend voor alle leerlingen
▪ Aandachtspunten: de meester en de juf hanteren andere spelregels
▪ Zijn er veel geïnteresseerden: meer de de helft heeft interesse in 5 en 6; in het 4de
minder
▪ Hebben nog ideeën die je graag bij zou invoeren: volleybal, hockey, tennis,
badminton; minder bekende sporten zou ook leuk zijn; meerdere sporten kortere
tijd; afwisselend ploegsporten , competitie of niet
▪ Op een fijne manier bekendmaken
▪ Pingpong, dans; bijvoorbeeld schooldans; darts
▪ Ook middagsport specifief voor de jongere klassen: reis rond de wereld
❖ Basketring op de speelplaats: bijvoorbeeld tegen de muur van de turnzaal grote
speelplaats
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Welke afspraken maken we?
*Juf Gineke en juf Leen bespreken de punten met meester Gert en met juf Carolien
*De leerlingen van de leerlingenraad verzamelen ideeën eens in hun klas en in hun peterklas
voor sporten tijdens de sportmiddagen; of wat de meningen zouden zijn bij vrijdagsport of
bij woensdagmiddagsport
*lijnen op grote speelplaats als danscirkel voor de muziekmiddagen: zodat de dansers in de
cirkel kunnen en degenen die kijken rond de cirkel; rekening houdend met ruimte waar de
helpers van de eetzaal nog doorkunnen met hun bakken ; Besluit: we gaan dit enkele keren
uitproberen met krijt voor we het definitief gaan uitvoeren
*een uitgebreidere lijst voorzien met liederen; je mag ook liederen aanvragen, maar wel
deftige liedjes; verzoeknummers in de brievenbus
*juf Gineke en juf Leen doen een oproep aan de leerlingenraad om de tollen en de
tollenbakken terug boven te halen

Agendapunten voor volgende vergadering
❖ We zouden graag een trampoline willen ipv de zandbak
❖ Een grotere goal aub
❖ Meer groen of gras op de speelplaats
❖ Kan er bij crea eens slijm gemaakt worden?
❖ We zouden blij zijn met een gordijn in de kleedkamer van de turnzaal

Vragenronde
* Vraag van 6de leerjaar: gordijn in de kleedkamers
*Wij zouden graag een grasveld hebben
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Volgende data leerlingenraad
-

Maandag 13 december 2021

-

Maandag 17 januari 2022

-

Maandag 21 maart 2022

-

Maandag 25 april 2022

-

Maandag 16 mei 2022

-

Maandag 13 juni 2022
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