
	  

	  

Leerlingenraad	  24-‐09-‐15	  
	  
aanwezig:	  2	  leerlingen	  per	  klas	  vanaf	  het	  3de	  leerjaar	  
meester	  Luc,	  juf	  Karin	  	  	  
	  
De	  leerlingen	  werden	  de	  1ste	  keer	  persoonlijk	  uitgenodigd	  door	  juf	  Karin	  en	  kregen	  de	  
opdracht	  vooraf	  om	  de	  afspraken	  te	  lezen	  en	  eens	  na	  te	  denken	  over	  de	  verwachtingen	  die	  ze	  
hebben	  van	  de	  leerlingenraad.	  
Ook	  dit	  schooljaar	  houden	  we	  lunchvergaderingen.	  We	  verzamelen	  aan	  de	  rode	  deur	  tussen	  
de	  turnzaal	  en	  de	  gang	  van	  het	  1ste	  leerjaar,	  we	  nemen	  ons	  eten	  en	  ons	  drankje	  en	  gaan	  
rustig	  naar	  het	  vergaderlokaal.	  	  
Takenverdeling:	  	  

• 2	  leerlingen	  zullen	  na	  de	  vergadering	  de	  tafels	  proper	  maken	  en	  zorgen	  dat	  het	  lokaal	  
proper	  is.	  Dankjewel!	  

• Elke	  leerling	  brengt	  na	  de	  vergadering	  zijn	  flesje	  en	  brooddoos	  naar	  de	  aangegeven	  
plaats.	  Enkele	  leerlingen	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  lege	  flesjes	  in	  de	  juiste	  bakken	  komen.	  	  

• Juf	  Karin	  maakt	  het	  verslag	  en	  dit	  wordt	  nagelezen	  door	  2	  leerlingen.	  
	  

• Vooraf	  werd	  in	  aanwezigheid	  van	  meester	  Luc	  door	  de	  4	  afgevaardigden	  van	  het	  6de	  
leerjaar	  de	  voorzitter	  onder	  hen	  verkozen.	  	  
De	  voorzitter	  is	  Rob	  Zonnekein.	  Rob	  zal	  samen	  met	  juf	  Karin	  de	  vergadering	  
voorbereiden.	  

	  
1. voorstelling  van  de  leerlingenraad  en  kennismaking	  

We	  stellen	  ons	  aan	  mekaar	  voor.	  
  
2. afspraken  leerlingenraad  -‐  planning  vergaderingen  

Juf	  Karin	  overloopt.	  Er	  zijn	  geen	  vragen.	  
  

3. sportkampioenschap  einde  schooljaar:  
  

De	  leerlingen	  van	  het	  6de	  werden	  bevraagd	  over	  de	  sporten	  die	  ze	  aan	  het	  einde	  van	  het	  
schooljaar	  willen	  spelen	  tegen	  de	  leerkrachten.	  	  
Ze	  kozen	  voor:	   6A:	  voetbal	  en	  trefbal	  	  	  	   	   6B:	  voetbal	  en	  hockey.	  
De	  leerkrachten	  zullen	  dit	  verder	  bekijken	  op	  de	  personeelsvergadering	  van	  oktober.	  
	  
Tussendoor	  vermeld	  meester	  Luc	  even	  dat	  wij	  vroeger	  een	  meisjesschool	  waren	  en	  dat	  
sinds	  enkele	  jaren	  nu	  al	  meer	  jongens	  dan	  meisjes	  zijn	  op	  school.	  

	  
4. carnaval  

Vorig	  schooljaar	  werd	  dit	  in	  de	  leerlingenraad	  gestemd	  wat	  we	  dit	  schooljaar	  zouden	  
doen.	  Voor	  de	  namiddag	  werd	  er	  gekozen	  voor	  de	  fuif	  en	  spelletjes	  op	  de	  creazolder.	  Wij,	  
leerkrachten,	  vinden	  dit	  goed	  en	  laten	  dit	  zo	  doorgaan.	  Meester	  Luc	  merkt	  op	  dat	  je	  
spelletjes	  van	  thuis	  dan	  mag	  meebrengen!	  
Voor	  de	  voormiddag	  waren	  er	  toen	  2	  voorstellen:	  verkleed	  schaatsen	  of	  een	  
talentenshow	  zoals	  ‘Got’s	  talent’.	  Dit	  laatste	  voorstel	  werd	  niet	  genomen	  omdat	  we	  toen	  
te	  weten	  zijn	  gekomen	  dat	  dit	  al	  op	  de	  Dreeffeesten	  ging	  gebeuren.	  Dus	  het	  wordt	  dit	  
jaar	  opnieuw	  verkleed	  schaatsen.	  
	  
	  
	  



	  

	  

5. ideeënbus  
  

• Juf	  Karin	  maakt	  de	  ideeënbus	  regelmatig	  leeg.	  Punten	  uit	  de	  ideeënbus	  komen	  soms	  
op	  de	  leerlingenraad	  als	  dit	  voor	  hen	  bestemd	  is.	  Alle	  punten	  worden	  steeds	  
besproken	  met	  de	  kinderen	  die	  ze	  in	  de	  bus	  staken!	  

	  
6. verwachtingen  leerlingenraad  

	  
Onze	  voorzitter	  vraagt	  aan	  de	  medeleerlingen	  	  wat	  hun	  verwachtingen	  zijn	  over	  de	  
leerlingenraad.	  	  Dit	  zijn	  enkele	  antwoorden.	  
• de	  school	  helpen.	  
• afspraken	  duidelijk	  maken.	  
• veel	  plezier	  maken.	  
• ideeën	  bespreken.	  
• veel	  vergaderingen	  hebben.	  

	  
Ze	  geven	  ook	  enkele	  punten	  die	  zeker	  op	  de	  volgende	  vergadering	  best	  aan	  bod	  komen.	  

• voorrangsregels	  op	  de	  speelplaats.	  
• afspraken	  op	  de	  speelplaats	  rond	  voetballen	  en	  sjotten	  op	  de	  basketbal.	  

  
  

Verslag  gemaakt  door  juf  Karin.
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