Leerlingenraad – 30 november 2017
Aanwezig :
Afgevaardigden van alle klassen:
Juf Nathalie (verslaggever), juf Heidi, juf Marjan en juf Evy, meester Jan.
Verontschuldigd : meester Kris

1. Uitleggen hoe de leerlingenraad zal verlopen:
De werking van de leerlingenraad werd verduidelijkt. De kinderen krijgen tijdens deze
vergadering een taak toegewezen die ze moeten uitvoeren. Volgende leerlingenraad
koppelen we alles terug en evalueren we de opdrachten.
2. Agendapunten:










Vorig schooljaar ontstond het idee om een babbelbank te voorzien. De leerlingenraad en
directie koos ervoor dit eerst uit te werken in de grote Cade. De bloemenbak is weg en klaar
om verder af te werken met een plank, zodat dit een bank vormt.
Anne-Fleur en Manon vragen aan meester Kris wanneer het mogelijk is om hiermee te
starten. Volgende vergadering brengen ze hierover verslag uit.
Op vraag van vele leerlingen uit de kleine Cade wil de leerlingenraad het lezen daar terug
opstarten. Lola en Freya vragen aan Juf Els en Juf Inge of dit terug mogelijk is.
Antwoord: Vanaf januari mag er terug gelezen worden in de beverklas vanaf 13u. 1 kind per
klas mag hier komen zitten.
De regeling rond het schoonmaken van de borden op de speelplaats is te weinig gekend bij
de leerlingen en de leerkrachten. We herhalen even kort de afspraken die vorig jaar zijn
gemaakt. Bij de klas die verantwoordelijk is voor de speelplaats, zou een leerling die in de
nabewaking blijft, de krijtborden moeten kuisen met nat tussen 15.45-16.30 op vrijdagavond.
Alexander vraagt aan meester Kris of dit georganiseerd kan worden.
Er zijn nieuwe netten voor de basketbalpalen. Vorige netten waren snel stuk. Deze netten
dienen dus zeker met respect behandeld te worden. Bij voetbal is er een beurtrol voorzien.
De leerlingenraad wilt ook graag een regeling voor de basketbalpleinen. Pauline en Kyra
vragen dit na bij de turnleerkrachten. De regeling voor trefbal kan als er nog vraag en plaats
voor is.
Vorig schooljaar werden er ‘ sport’ hesjes voorzien in de witte schuiven om te voetballen.
Jammer genoeg worden die nooit gebruikt. Op vraag van de leerlingenraad werd een rode en
gele kaart + scorebord aangekocht . Tijdens de bewakingen van Juf Heidi wordt dit
uitgeprobeerd op donderdag en vrijdag om kwart over 1.





Heel het zesde leerjaar wilt graag eens samen eten in de refter.
Anne-Fleur en Manon vragen aan meester Kris of het mogelijk is de beurtrol voor de refter zo
te maken dat de leerlingen van het zesde ook eens bij elkaar kunnen zitten.
Ze doen volgend voorstel: 1ste trimester : 6de opgesplitst. 2de trimester : 5de opgesplitst. Het
3de trimester wordt het 4de opgesplitst. Dit lijkt het eerlijkste.
De leerlingen willen graag in kleine Cade een analoge klok in de refter.
Joke en Noor vragen aan meester Kris of deze besteld kan worden.

3. Nog enkele kleine berichten :






Dit jaar doen we niet mee aan Rode neuzendag. We steunen wel de organisatie die opkomt
voor kinderreuma dit schooljaar.
Dierendag en Halloween: we organiseren niets met de hele school . Maar jullie kunnen dit
eventueel vragen aan je eigen klasleerkracht of hij/zij er iets rond wilt organiseren.
Speelplaats veranderen: daar zijn de leerkrachten en de directie mee bezig, de centjes
worden nu gespaard. Alle voorstellen nemen de leerkrachten mee naar de vergaderingen,
wordt vervolgd.
De leerlingenraad wilt een andere prijs voorstellen voor de winnende klas van de vlaaienslag.
Ze zien een bon van de Standaardboekhandel wel als een leuke prijs.
Dit is doorgegeven aan de sportraad.

4. Uitwerking agendapunten


Er wordt een nieuwsbrief opgesteld met een kort verslag vanuit de leerlingenraad. De
verkozen leerling van elke klas leest deze voor ter kennisgeving aan de andere leerlingen en
de klasleerkrachten.

