Leerlingenraad 12 oktober 2017
Aanwezig : Afgevaardigden + reserve afgevaardigden van alle klassen:
Juf Nathalie (verslaggever), juf Heidi, juf Marjan en juf Evy, meester Jan.
Verontschuldigd : meester Kris

1. Kennismaking met leden.
2. Ondervoorzitter verkiezen (wonende in Aartselaar): Manon Van Hee
3. Overlopen van de beslissingen vorige leerlingenraden 2016-2017.
a) Rustige hoek in de kleine Cade .
Actie: werkgroep verfraaiing is op bezoek geweest bij andere scholen om ideeën te sprokkelen.

b) Babbelbank
2 voorstellen van plaats babbelbank
Voorstel 1 : de bloembak
+ naast elkaar zitten om uit te praten
+ niet meer spelen onder afdak aan deur : gevaarlijk, lijn schilderen zodat de lln. daar niet
meer spelen?
Voorstel 2 : picknicktafel bij leraarskamer
- gevaarlijk met de ballen van het bastketplein.
- bij regen niet overdekt, babbel’plank’ wel.
Actie: voorzitter en ondervoorzitter gaan nog eens praten met de directie om de voorstellen te
bespreken.

c) Tekenhoek met voldoende krijt
Beslissing:
- krijt aanvullen per trimester, na iedere vakantie
- iedere klas een doosje geven
- 3de leerjaar blijft schuif gebruiken
- OP = OP
Realisatie/vervolg:
- alle klassen hebben krijt
- krijt op, bijhalen bij juf Nathalie of juf Heidi
- verantwoordelijke per klas voor het doosje
- vieze taal = doosje voor bepaalde tijd bij de leerkrachten
Bordvegers voor de krijtborden
Vraag: bij de krijtdoosjes ook een bordveger voorzien

Actie: wordt aan meester Kris voorgelegd
Voorstel voor volgend schooljaar:
De klas die de speelplaats moet opruimen, zorgt er elke vrijdag voor dat tussen 15.45 uur en 16.30
uur de borden netjes worden gemaakt met nat.

d) Pingpongtafel in de Carillolei en één extra in de della Faillelaan ?
Antwoord van de directie:
In de della Faillelaan geen plek om nog één te plaatsen, twee is voldoende. Directie komt terug op
speelplaatswerkgroep. Geen aankoop materialen , eerst de plannen maken voor de nieuwe
speelplaats.

e) Boekentassenrek in de kleine Cade.
Herhaling afspraken:
- boekentassen niet op geschilderde voetjes
- alle boekentassen op vaste plaats aan de muur
- geen rekken

f) Muziek op vrijdag
Beslissing:
geen muziekbox : wel stick met muziek naar meester Jan of Erwin.

g) Spiegels in de toiletten
Antwoord: plannen zijn gemaakt. Nu wachten op vernieuwing , spiegels zijn voorzien.
h) Meer balloze dagen
meerderheid is akkoord : bv. 1 balloze dag per maand.

i) Nieuwe basketnetten
Beslissing: vorig schooljaar vernieuwd: na enkele weken stukgemaakt. Deze worden niet vervangen.

j) 2 fruitdagen
Beslissing:
- woensdag blijft fruitdag
- leerling mag alle dagen fruit eten
- niet verplichten.

k) Rodeneuzendag
uitgeprobeerd in de kleine Cade. Volgend jaar bekijken of we iets organiseren.

l)

Digitale en analoge klok voor de kleine Cade
De leerlingen van de kleine Cade willen graag een digitale en analoge klok voor op de speelplaats
zodat ze de tijd in het oog kunnen houden.

Leerlingenraad vindt digitale klok voldoende.
Actie: Voorgelegd aan meester Kris.

m) Pizza
Beslissing: Dit is reeds geprobeerd. Deze waren niet lekker, dus gaan we dit niet doen.

n) Drankfonteintje extra
Beslissing: Gaat niet door, er zijn er voldoende.

o) Basketballen
Beslissing: Deze moeten door de leerlingen zelf meegebracht worden.

p) Tekenen op de speelplaats
Beslissing: dit mag
- zelf mapje met papier meebrengen
- zelf tekengerief meebrengen
- geen schrijfgerei uit de klas!

q) Vuilnisbakken kleine Cade
Beslissing:
- PTS maakt nieuwe vuilnisbakken
- worden afgewerkt door de leerlingen van het zesde leerjaar

r) Rondvraag bijenhotel
nuttig, zelf maken? Kopen? Wie onderhouden? Beurtrol zoals de speelplaats?
Reactie meester Kris:
- bijenhotel moet niet onderhouden worden
- heel duur om aan te kopen
- spotgoedkoop om zelf te maken
- kan in een leerjaar als muvo-activiteit
- “Ik wil gerust alles mee op touw zetten en voor de nodige materialen zorgen”.

s) schoolkrant of blog?
Zou tof zijn. Zo kunnen we nieuws van alle klassen zien.
Geen papieren versie : milieu, papierverspilling.
Blog? Nadelen : geen toegang voor de lln. buiten de schooluren : taal,… Bv. Iedere klas aan de beurt
om de vier weken met algemeen nieuw s van het leerjaar? Blogger van de week…
Actie: Werkgroep bekijkt de mogelijkheden.

4. Volgende leerlingenraad
De eerst verkozenen krijgen de opdracht om zo snel mogelijk een ideeënbus te maken.
In de week van 13 november 2017 worden de ideeën opgehaald door de klasleerkracht.
30 november 2017 is er een nieuwe leerlingenraad voor de eerst verkozenen tijdens de
middagpauze in 4C.
5. Foto nemen van de leerlingenraad

