Leerlingenraad – 29.04.2019
Aanwezig: Louise, Nicolas, Manon, Lynn, Jack, Féline, Jitte, Pauline, Maxime, Lena, Luka, Gilles, Milo,
Max, Morane, Cima, meester Stijn, meester Kris, juf Sanne, juf Evy en juf Liesbeth

TERUGKOPPELMOMENT
* Omheining bij grasmatten schilderen ?
 houten kleur blijft behouden, past beter bij het thema ‘Cade Natuurlijk’
* Trui/lange broek tijdens wintermaanden tijdens L.O. ?
 antwoord juf Katia : niet nodig, verwarming werkt terug goed
EVALUATIE
1. Trefbalregeling :
- loopt goed
- veel positieve reacties van leerlingen
- bij twijfel wordt de lijst aan juf Min haar raam geraadpleegd
- leerlingen wijzen elkaar op de correcte regeling
- TOP VAN DE LEERLINGENRAAD !!!
2. Mankementjes (3e en 4e leerjaar):
- gevraagde prikborden zijn opgehangen
- bank op speelplaats met losse vijs in orde
- deur 3D kraakt nog steeds
- NIEUW : losse draden aan de omheining van de fietsenstalling
 Luka geeft dit door aan juf Min
3. Mailverkeer (5e leerjaar) :
- Reactie gekregen van meester Kris en van het technisch centrum.
De babbelbank is reeds geschilderd !
4. Speeches (6e leerjaar):
- Weinig reacties, iedereen leek akkoord
- toekomstige speeches o.l.v. juf Sanne :
* schoolfeest (openingswoordje, thema uitleggen)
* sportdag (bedanking bij ijsje voor leerlingen 6e leerjaar + (turn)juffen +
sporters…)
* receptie 6e leerjaar (verwezenlijkingen)
BABBELBANK
- Gebruik babbelbank :
* gebruik nog niet duidelijk
* veel leerlingen zitten er gewoon op
* meester Kris heeft (tijdens de lestijd) gezien dat 2 leerlingen een ruzie aan het
uitpraten waren

 moet een gewoonte worden, leerlingen moeten het gebruik van de
babbelbank beter leren kennen.
- Oplossingen :
* rollenspel
* visueel maken
* leerlingen aanspreken
* juffen en meesters spreken kinderen aan op de babbelbank
* ‘verkeersbord’ aan de paal van de bank
- leerlingen maken ontwerp voor ‘babbelbank’
* woord ‘babbelbank’
* stappenplan ‘Hoe een ruzie oplossen’
- stemming : zie bijlage

