Leerlingenraad 10/10/2016
Aanwezigen:
- Afgevaardigden van alle klassen
- Juf Nathalie (verslaggever), juf Marjan, meester Kris, gemeenteraadslid Paula De Leeuw, meester
Jan, Juf Evy en juf Joke
Verontschuldigd: Schepen van onderwijs Mark Vanhecke, gemeenteraadslid Anouk Beels













De leerkrachten stellen zich kort voor.
Kris legt kort uit wat de leerlingenraad precies inhoudt en geeft daarna het woord aan Paula
Paula werkt mee aan de kindergemeenteraad en komt dit even voorstellen. De
kindergemeenteraad komt 4 keer per jaar samen om te vertellen wat ze verwezenlijkt
hebben. Iedereen mag hierbij komen kijken (ouders, leerkrachten, …). De week daarvoor
komen de kinderen samen voor een vergadering (kan doorgaan in cultureel centrum, bib, …)
Vanuit het vijfde worden 4 leerlingen gekozen die zich hiervoor zouden willen engageren:
Bas (5C), Anna-Fleur (5A), Sebbe (5B), Kobe (5D)
Vanuit het zesde leerjaar gaan de vier leerlingen die in het vijfde al in de
kindergemeenteraad zaten dit jaar opnieuw: Jasper (6D), Anouk (6C), Max (6A) , Owen (6D)
Nathalie vertelt wat er vorig jaar gerealiseerd werd met de leerlingenraad.
bv. De klimmuur in de kleine Cade, de fluovestjes voor ploegen, de nieuwe vuilbakken in de
grote Cade, vernieuwing toiletten (in actie), …
Sommige zaken werden ook al afgewezen: meerdere dagen op de speelplaats muziek, extra
voetballijnen, …
Dit lijstje wordt meegegeven met de leerlingen, deze geven ze aan de klasleerkracht en
vragen dit op te hangen zodat heel de klas dit kan raadplegen.
Jasper wordt dit jaar de voorzitter (was vorig jaar de ondervoorzitter en weet dus al wat er
vorig jaar besproken is), de ondervoorzitter moet nog gekozen worden.
Kobe, Bas, Sebbe en Anna-Fleur stellen zichzelf voor en daarna wordt een stemming
gehouden door handopsteking. Anne-Fleur wordt uiteindelijk verkozen als nieuwe
ondervoorzitter.
De eerst verkozenen maken elk een ideeënbus voor de eigen klas en krijgen de taak dit ook
aan de klas uit te leggen. De voorstellen uit de klas worden door de leerkracht verzameld.
Volgende samenkomst is enkel voor de eerst verkozenen en zal plaatsvinden op 28
november in 4C.
Op het einde wordt er een foto genomen van de eerst verkozenen.

