Leerlingenraad – 14.11.2019
Aanwezig: meester Erwin, juf Kirsten, juf Liesbeth, juf Evy, meester Kris, Mevr. Anouk Beels, Mevr. An
Vermeulen, Renée, Sam, Vince, Laris, Thomas, Jolien, Andreas, Carlo, Lola, Bo, Noortje, Staf, Loralie,
Kyra, Samiya, Fran
Verontschuldigd: /
Verslaggever: meester Erwin
-

Leerlingen nemen plaats bij hun groep.

-

Juf Liesbeth heet de leerlingen welkom.

-

Alle leerlingen krijgen hun badge en een kaft met documenten.

-

Overlopen wat er in het kaft zit…
o Wat is er in het verleden al gebeurd. (REALISATIES)
o Wat staat er op het programma? (IN ACTIE)
o Wat moet er niet voorgesteld worden. (AFGEWEZEN)
o Lijst met leden en leerkrachten
o Data van de leerlingenraden

-

Wat wordt er van jullie verwacht ?
o Groene speelplaats Carillolei : evalueren (derde leerjaar + juf Liesbeth)
o Groene speelplaats della Faillelaan : ideeën verzamelen
(vierde leerjaar + juf Evy)
o Balloze dagen (vijfde leerjaar + juf Kirsten)
o Kinderen toespreken (zesde leerjaar + meester Erwin)

-

De kinderen evalueren de babbelbank in groep a.d.h.v. de
placematmethode.
o Ideeën:
 Afdak
 Kussentjes om wat zachter te zitten
 Fluoverf
 Smileys

-

Kindergemeenteraad: Mevr. Anouk Beels
o Welkom en proficiat
o Oproep voor de kindergemeenteraad
 Wonen in Aartselaar
 Navragen bij ouders via brief
 4 keer per jaar in gemeentehuis (steeds op maandag)
 4 keer vergaderingen op school om voor te bereiden
 Ideeën voorbrengen
 Eerste vergadering : 16 december
 Verkozen lln 5e leerjaar (+ reeds deelnemende lln 6e leerjaar)

-

Jeugddienst: Mevr. An Vermeulen
o Voor alle kinderen tot 16 jaar
o Speelpleinwerking

o
o

Jeugdraad vanaf 16 jaar
Ideeën uitwerken (speeltuinen, …)

-

Ideeën voor dit jaar:
o GSM op school
o Middagspelletjes (zoals Chiro, scouts, …)
o Wisselen van speelplaats zodat 4, 5 of 6 naar kleine Cade kan
o Kussens op stoelen
o Meer linkse scharen
o Meer vuil oprapen (kleine Cade)
o Meer activiteiten (Halloween, …)
o Trampoline
o Meer bescherming voor onze natuur op school
o Lijnen op speelplaats voor spellen (Foursquare,…)
o Blijven slapen zoals in eerste leerjaar
o Meer spellen in de klas als beloning (bv. na 5 sterren)
o Meer wandelen, buiten komen…
o Hindernissenparcours
o Meer hoofdtelefoons in de klas

-

Groepsfoto

