
	  

	  

Leerlingenraad	  20-‐11-‐15	  
	  
aanwezig:	  2	  leerlingen	  per	  klas	  vanaf	  het	  3de	  leerjaar	  
en	  meester	  Luc,	  juf	  Karin.
	  
1. Welkom  en  goedkeuren  verslag:  

• De	  voorzitter	  verwelkomt	  iedereen.	  	  
• Er	  wordt	  gevraagd	  dat	  iedereen	  steeds	  het	  verslag	  in	  de	  klas	  uitlegt.	  Dit	  hadden	  

enkele	  leerlingen	  niet	  gedaan.	  
• Als	  er	  op	  de	  uitnodiging	  gevraagd	  wordt	  om	  een	  bevraging	  in	  de	  klas	  te	  doen,	  moet	  je	  

dit	  doen.	  Als	  je	  dit	  niet	  doet,	  hebben	  we	  niet	  de	  mening	  van	  de	  hele	  klas!	  
• Het	  verslag	  wordt	  goedgekeurd.	  

	  
2. Sportkampioenschap  einde  schooljaar:  

• De	  sporten	  die	  het	  6de	  koos,	  werden	  voorgelegd	  aan	  de	  leerkrachten.	  	  
• Met	  voetbal	  zijn	  de	  leerkrachten	  akkoord,	  alleen	  moeten	  er	  nog	  voldoende	  

leerkrachten	  gevonden	  worden	  om	  een	  ploeg	  te	  vormen.	  
• De	  leerkrachten	  zijn	  bereid	  om	  zowel	  trefbal,	  als	  hockey	  te	  spelen.	  De	  leerlingen	  van	  

het	  6de	  mogen	  hierover	  nog	  stemmen	  en	  de	  sporttak	  die	  het	  meeste	  stemmen	  heeft	  
in	  het	  6de	  leerjaar,	  zal	  gekozen	  worden.	  	  

	  
3. Evaluatie:  spelen  op  de  speelplaats:  

• Dit	  punt	  moest	  bevraagd	  worden	  in	  de	  klas.	  	  
	  
a. Ballen  op  de  speelplaats:  

o Enkele	  leerlingen	  van	  het	  6de	  sjotten	  de	  zwarte	  voetballen	  zo	  hard	  dat	  ze	  
over	  de	  haag	  vliegen.	  Dit	  vinden	  we	  niet	  leuk!  

o We	  hebben	  liever	  de	  zwarte,	  hardere	  ballen;	  de	  zachte	  ballen	  gaan	  te	  snel	  
kapot.	    

o Het	  voetbalschema	  is	  ok.  
o De	  grote	  leerlingen	  respecteren	  het	  gebruik	  van	  de	  grote	  goals	  niet.	  Soms	  

wordt	  er	  gevoetbald	  van	  de	  ene	  grote	  goal	  naar	  de	  andere.  
o Er	  is	  soms	  ruzie	  bij	  het	  voetballen	  en	  dat	  vinden	  we	  niet	  leuk.  
o Er	  mag	  niet	  gevoetbald	  worden	  met	  de	  basketballen!!!!	  Zo	  gaan	  de	  

basketballen	  te	  vlug	  stuk.	  Als	  ze	  dit	  zien	  en	  er	  wordt	  iets	  gezegd,	  dan	  wordt	  
er	  niet	  geluisterd.  

o Er	  zijn	  regels	  bij	  het	  spelen	  van	  de	  basketspelletjes.	  Deze	  worden	  niet	  door	  
iedereen	  gerespecteerd.  

o Er	  zijn	  niet	  genoeg	  ballen.  
o Alle	  klassen	  willen	  een	  klasbal	  of	  een	  bal	  per	  leerjaar.  
o Ze	  zouden	  graag	  jongleerballen	  hebben.  
o Er	  moeten	  dringend	  studieballen	  bijkomen.  
o Met	  de	  ‘wereldbal’	  mag	  je	  niet	  onder	  het	  afdak	  spelen.	  (met	  andere	  ballen	  

ook	  niet!)  
o Kapotte	  ballen	  moeten	  aan	  meester	  Kenny	  worden	  gegeven.  
o Er	  zouden	  nieuwe	  basketballen	  moeten	  komen.	  (4)  
o Het	  zou	  tof	  zijn	  als	  we	  eens	  een	  basketwedstrijd	  op	  de	  speelplaats	  zouden	  

kunnen	  spelen.	  Er	  wordt	  aangehaald	  dat	  dit	  reeds	  in	  de	  middagsport	  bij	  
meester	  Kenny	  gebeurt.	  Maar	  misschien	  toch	  eens	  een	  wedstrijdje	  
organiseren	  op	  een	  bepaalde	  dag	  in	  de	  lente.  
  



	  

	  

b. Speelkar:  
o We	  zijn	  blij	  met	  de	  leuke	  dingen	  op	  de	  speelkar;	  dankjewel	  meester	  Luc.  
o Er	  zouden	  best	  meer	  springtouwen	  op	  de	  speelkar	  liggen;	  zowel	  lange	  als	  

individuele	  touwen.  
o Graag	  ook	  meer	  speelgoed	  op	  de	  speelkar.  
o Er	  wordt	  te	  weinig	  zorg	  gedragen	  voor	  het	  speelgoed!  
o Er	  worden	  door	  bepaalde	  leerlingen	  van	  het	  6de	  leerjaar	  spelletjes	  

afgenomen	  van	  de	  leerlingen	  van	  het	  3de!  
o Er	  mag	  geen	  schors	  op	  de	  glijbaan	  gegooid	  worden!  
o Graag	  krijt	  voor	  op	  de	  speelplaats.	  Er	  wordt	  voorgesteld	  om	  stoepkrijt	  te	  

voorzien	  zodat	  er	  op	  de	  grond	  kan	  getekend	  worden.	  Er	  is	  niet	  echt	  een	  
plaats	  voor,	  misschien	  voor	  de	  toiletten.	  Daarom	  zou	  het	  leuk	  zijn	  om	  een	  
krijttekeningenweek	  te	  organiseren	  op	  een	  moment	  dat	  het	  goed	  weer	  is.  

o De	  leerlingen	  zouden	  ook	  graag	  een	  bord	  hangen	  om	  met	  krijt	  op	  te	  tekenen.	  
Meester	  Luc	  zal	  met	  enkele	  leerlingen	  bekijken	  waar	  zo’n	  bord	  kan	  
opgehangen	  worden.	  Het	  bord	  dat	  nu	  op	  de	  speelplaats	  van	  5	  en	  6	  staat,	  zal	  
daarvoor	  gebruikt	  worden.  

o Er	  wordt	  gevraagd	  dat	  er	  naar	  de	  stelten	  wordt	  gekeken,	  want	  er	  zijn	  veel	  
splinters	  bij	  de	  groene	  stelten.  
  

c. Voorrangsregel:  
o De	  voorrangsregel	  zorgt	  regelmatig	  voor	  ruzie.	  De	  groteren	  nemen	  zaken	  af	  

van	  de	  kleinsten	  zonder	  het	  te	  vragen.	  De	  stelten	  worden	  niet	  gemakkelijk	  
afgegeven.	  Er	  zijn	  er	  die	  kinderen	  tackelen	  met	  de	  stelten!  

o De	  toezichters	  helpen	  ’s	  middags	  niet	  bij	  het	  juist	  geven	  van	  de	  stelten	  e.d..	  Er	  
wordt	  echter	  opgemerkt	  dat	  er	  pas	  vanaf	  12u45	  de	  voorrangsregel	  geldt	  en	  
dus	  pas	  vanaf	  dan	  de	  stelten	  en	  de	  speelkar	  mogen	  gebruikt	  worden!!!	  Er	  
mag	  tussen	  11u45	  en	  12u45	  enkel	  met	  ballen	  gespeeld	  worden!  

o Iedereen	  wil	  dat	  de	  voorrangsregel	  blijft,	  maar	  dat	  er	  minder	  ruzie	  is!	  
	  

d. De  indeling  van  de  speelplaats:  
o Iedereen	  kent	  de	  plaats	  waar	  er	  met	  welk	  materiaal	  mag	  gespeeld	  worden.	  
o Het	  stoort	  soms	  als	  er	  met	  de	  stelten	  onder	  het	  afdak	  wordt	  gespeeld.	  We	  

hebben	  nu	  zo’n	  grote	  speelplaats	  en	  toch	  lijkt	  er	  nog	  te	  weinig	  plaats	  te	  
zijn…	  

o Er	  wordt	  voorgesteld	  om	  eens	  een	  dag	  te	  plannen	  met	  rollend	  materiaal	  en	  
dan	  die	  dag	  geen	  andere	  spellen	  spelen.	  We	  vinden	  dit	  een	  goed	  idee.	  

	  
4. Sinterklaasfeest  op  school:  

• We	  ontvangen	  de	  Sint	  om	  9	  uur	  in	  de	  dreef.	  In	  de	  namiddag	  vieren	  we	  hem	  in	  de	  
eetzaal.	  Meester	  Luc	  vraagt	  aan	  de	  leerlingen	  van	  het	  4de,	  5de	  en	  6de	  of	  ze	  willen	  
meedoen	  of	  liever	  in	  de	  klas	  willen	  blijven.	  Ze	  willen	  in	  de	  namiddag	  meedoen.	  
Meester	  Luc	  vraagt	  hen	  wel	  dan	  goed	  mee	  te	  doen	  en	  het	  leuk	  voor	  iedereen	  te	  
maken!	  

Verslag  gemaakt  door  juf  Karin.  


